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Amendamentul 1
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
privind promovarea echității și a 
transparenței pentru întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online (2019/1150) din iunie 2019,

Or. en

Amendamentul 2
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul preliminar 
al Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor din 26 martie 2014 privind „Sfera 
privată și competitivitatea în epoca 
volumelor mari de date: interacțiunea 
dintre protecția datelor, dreptul 
concurenței și protecția consumatorilor în 
economia digitală” (Privacy and 
competitiveness in the age of big data: 
The interplay between data protection, 
competition law and consumer protection 
in the Digital Economy) și avizul 8/2016 
al Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor din 23 septembrie 2016 privind 
„Asigurarea respectării drepturilor 
fundamentale într-un mod coerent în 
epoca volumelor mari de date” (Coherent 
enforcement of fundamental rights in the 
age of big data);

Or. en
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Amendamentul 3
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Referirea 11 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația 
Comitetului european pentru protecția 
datelor din 29 august 2018 privind 
impactul concentrării economice asupra 
protecției datelor,

Or. en

Amendamentul 4
Stefan Berger

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul din 2019 
al Organizației Europene a 
Consumatorilor (Bureau européen des 
unions de consommateurs – BEUC), 
intitulat „The Role of Competition Policy 
in Protecting Consumers’ Well-being in 
the Digital Era” (Rolul politicii în 
domeniul concurenței în protejarea 
bunăstării consumatorilor în era digitală),

eliminat

Or. de

Amendamentul 5
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere raportul din 2019 
al Organizației Europene a 
Consumatorilor (Bureau européen des 
unions de consommateurs – BEUC), 
intitulat „The Role of Competition Policy 
in Protecting Consumers’ Well-being in 
the Digital Era” (Rolul politicii în 
domeniul concurenței în protejarea 
bunăstării consumatorilor în era digitală),

eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul 
„Consolidarea lanțurilor valorice 
strategice pentru a ajuta industria UE să 
treacă testul viitorului”, al Forumului 
strategic pentru proiecte importante de 
interes european comun;

Or. en

Amendamentul 7
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere decizia Comisiei 
Europene din 7 ianuarie 2019 de a 
prelungi șapte seturi de norme ale UE 
privind ajutoarele de stat (Inițiativa de 
modernizare a ajutoarelor de stat pentru 
2014-2020) până la sfârșitul anului 2022 
și de a lansa evaluări între timp;
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Or. en

Amendamentul 8
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să aducă beneficii 
tuturor cetățenilor UE, în special celor 
aflați într-o poziție vulnerabilă ca și 
consumatori, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de practicile concurențiale neloiale, 
atât din interiorul, cât și din afara Europei;

Or. en

Amendamentul 9
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, promovând în același timp 
o concurență sănătoasă între 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe piața unică, în special prin 
posibilitatea oferită IMM-urilor de a 
concura în condiții echitabile;

Or. en

Amendamentul 10
Frances Fitzgerald
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială și încurajând 
inovarea și competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 11
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât concurența și aplicarea 
eficientă a politicii în domeniul 
concurenței aduc, în cele din urmă, 
beneficii consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 12
Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, promovând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, prin încurajarea inovării și 
competitivității;
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Or. en

Amendamentul 13
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de concurența neloială din afara 
Europei;

A. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie în beneficiul 
consumatorilor, protejând în același timp 
întreprinderile europene, în special IMM-
urile, de practicile concurențiale neloiale;

Or. en

Amendamentul 14
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât o politică de concurență 
care dorește să asigure condiții de 
concurență echitabile în toate sectoarele 
constituie unul dintre fundamentele 
economiei sociale de piață din Europa și 
un factor-cheie pentru a garanta 
funcționarea corespunzătoare a pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 15
Jessica Polfjärd
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât o politică europeană în 
domeniul concurenței aplicată cu strictețe 
a contribuit la o creștere economică 
susținută creșterii și o mai mare 
competitivitate, îndeosebi după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Maastricht;

Or. en

Amendamentul 16
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât investițiile private, 
inclusiv cele provenite de la întreprinderi 
din țări terțe, sunt esențiale pentru 
succesul Pactului ecologic european;

Or. en

Amendamentul 17
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât cooperarea la nivel 
mondial pentru a impune respectarea 
normelor de concurență permite să se 
evite inconsecvența în căile de atac și 
rezultatele măsurilor de impunere, 
facilitând reducerea costurilor de 
conformitate suportate de întreprinderi;
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Or. en

Amendamentul 18
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât aplicarea normelor de 
concurență în cazul fuzionărilor trebuie 
evaluată din perspectiva întregii piețe 
interne;

Or. en

Amendamentul 19
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând 
seama de provocările din sfera digitală, 
ecologică, industrială și socială, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris;

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând 
seama de provocările din sfera digitală, 
ecologică, industrială și socială, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris;

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând seama 
de provocările din sfera digitală, ecologică, 
industrială și socială, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris;

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată în funcție de 
provocările din sfera digitală, ecologică, 
industrială și socială și să fie în 
conformitate cu angajamentele Uniunii în 
domeniul climei și obiectivele Acordului 
de la Paris; întrucât aplicarea legislației 
UE în domeniul concurenței ar trebui să 
trateze toate situațiile de denaturare a 
pieței, inclusiv cele create prin 
externalități sociale și de mediu negative;

Or. en

Amendamentul 22
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând seama 
de provocările din sfera digitală, ecologică, 
industrială și socială, în conformitate cu 

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând seama 
de provocările din sfera digitală, ecologică, 
industrială și socială, în conformitate cu 
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obiectivele Acordului de la Paris; obiectivele Acordului de la Paris și 
prioritățile pactului ecologic al UE;

Or. en

Amendamentul 23
Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând seama 
de provocările din sfera digitală, ecologică, 
industrială și socială, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris;

B. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie adaptată ținând seama 
de provocările din sfera digitală, ecologică, 
geopolitică, industrială și socială, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 24
Carmen Avram, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în condițiile unei evoluții 
rapide a piețelor digitale, politica în 
domeniul concurenței ar putea, în unele 
cazuri, să fie excesiv de lentă riscând, prin 
urmare, să fie ineficientă în încercarea de 
a remedia disfuncționalitățile sistemice 
ale pieței și a restabili concurența, iar 
reglementarea și monitorizarea ex ante 
complementare s-ar putea dovedi utile 
pentru a asigura o supraveghere mai 
eficace;

Or. en
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Amendamentul 25
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât autoritățile europene de 
concurență ar trebui să fie la fel de atente 
să evite situația unui regim prea lax de 
impunere a respectării normelor pe piața 
digitală în aceeași măsură în care se 
străduiesc să evite un regim prea strict;

Or. en

Amendamentul 26
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât caracterul mai durabil și 
solidar al economiei este deosebit de 
important;

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât caracterul mai durabil și 
solidar al economiei este deosebit de 
important;

C. întrucât este deosebit de important 
să i se imprime economiei un caracter mai 
sustenabil și mai solidar; întrucât politica 
în domeniul concurenței ar trebui să 
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contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii Europene, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 din TFUE, care se 
bazează în special pe obiectivele de 
dezvoltare durabilă și pe o economie 
socială de piață;

Or. en

Amendamentul 28
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât caracterul mai durabil și 
solidar al economiei este deosebit de 
important;

C. întrucât este important să avem o 
economie mai durabilă și bazată pe 
solidaritate, care să țină cont de noile 
tipuri de întreprinderi pe piața unică, cum 
ar fi întreprinderile din economia socială 
(IES);

Or. en

Amendamentul 29
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât obiectivul principal al 
politicii europene în domeniul 
concurenței este să prevină denaturarea 
concurenței pentru a menține integritatea 
pieței interne și a proteja consumatorii;

Or. en

Amendamentul 30
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Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât provocarea reprezentată 
de concurența cu o economie mare foarte 
subvenționată, precum cea chineză, 
presupune necesitatea de a regândi 
modelul economiei UE;

Or. en

Amendamentul 31
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rolul politicii în domeniul concurenței în 
contextul globalizării

Rolul politicii în domeniul concurenței pe 
piețe globalizate

Or. en

Amendamentul 32
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. subliniază că, într-o lume 
globalizată, cooperarea internațională 
este esențială pentru a asigura impunerea 
cu succes a normelor în materie de 
concurență; invită Comisia să dezvolte 
influența politicii în domeniul concurenței 
în lume, în special prin intensificarea 
cooperării cu țările terțe prin acorduri de 
cooperare de a 2-a generație care permit 
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un schimb de informații mai fluent între 
autoritățile de concurență;

Or. en

Amendamentul 33
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. invită Comisia să amplifice 
influența politicii în domeniul concurenței 
în lume, în special prin intensificarea 
cooperării cu SUA și China și încercând 
întotdeauna să includă norme de 
concurență în acordurile de liber schimb 
ale UE și în OMC; avertizează Comisia că 
riscă să fie paralizată prin faptul că nu 
mai dispune de organismul său de 
soluționare a litigiilor;

Or. en

Amendamentul 34
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. accentuează importanța cooperării 
la nivel mondial pentru a asigura 
respectarea normelor în domeniul 
concurenței; invită Comisia să amplifice 
influența politicii în domeniul concurenței 
la nivel mondial, în special prin 
consolidarea cooperării cu SUA și China; 
sprijină o participare activă din partea 
Comisiei și a autorităților naționale de 
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concurență la Rețeaua Internațională a 
Concurenței;

Or. en

Amendamentul 35
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. invită Comisia să amplifice 
influența politicii UE în domeniul 
concurenței în lume, în special prin 
intensificarea cooperării cu SUA și China 
și prin valorificarea puterii economice a 
UE pentru a încorpora normele privind 
ajutoarele de stat în acordurile de liber 
schimb, cu scopul de a asigura condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 36
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. invită Comisia să amplifice 
influența politicii în domeniul concurenței 
la nivel mondial, în special prin 
consolidarea cooperării cu SUA și China; 
invită Comisia să se asigure că toate 
acordurile comerciale pe care le 
negociază se bazează pe respectul reciproc 
față de o concurență loială;

Or. en
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Amendamentul 37
Enikő Győri

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. invită Comisia să amplifice 
influența politicii în domeniul concurenței 
în lume, în special prin intensificarea 
cooperării cu SUA și China, deoarece un 
mediu concurențial echitabile la nivel 
mondial într-un sistem comercial 
multilateral bazat pe norme este esențial 
pentru întreprinderile europene;

Or. en

Amendamentul 38
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în domeniul 
concurenței la nivel mondial, în special 
prin consolidarea cooperării cu SUA și 
China;

1. invită Comisia să amplifice 
influența politicii în domeniul concurenței 
în lume, în special prin intensificarea 
cooperării cu SUA și China și prin 
adoptarea unor măsuri care să întărească 
poziția companiilor din UE în fața 
concurenților din afara UE;

Or. en

Amendamentul 39
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în 
domeniul concurenței la nivel mondial, în 
special prin consolidarea cooperării cu 
SUA și China;

1. invită Comisia să promoveze 
cooperarea internațională în domeniul 
politicii concurenței;

Or. en

Amendamentul 40
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în 
domeniul concurenței la nivel mondial, în 
special prin consolidarea cooperării cu 
SUA și China;

1. invită Comisia să își dezvolte 
politica de concurență față de țările terțe, 
în special prin consolidarea cooperării cu 
SUA și China;

Or. en

Amendamentul 41
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în 
domeniul concurenței la nivel mondial, în 
special prin consolidarea cooperării cu 
SUA și China;

1. solicită Comisiei să intensifice 
cooperarea globală în materie de 
concurență, continuând dialogul 
pertinent cu SUA, Japonia și alți 
parteneri;

Or. en
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Amendamentul 42
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să acționeze pentru 
a aprofunda influența politicii în 
domeniul concurenței la nivel mondial, în 
special prin consolidarea cooperării cu 
SUA și China;

1. invită Comisia să dezvolte relații 
comerciale bazate mai degrabă pe 
cooperare și pe dezvoltare comună, decât 
pe războaie economice și comerț liber;

Or. en

Amendamentul 43
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. atrage atenția Comisiei că unele 
companii care beneficiază de tratament 
favorabil pe piața lor de origine intră pe 
piețele europene, denaturând astfel 
concurența pe aceste diverse piețe; invită 
Comisia să înăsprească controlul asupra 
investițiilor realizate de participanți din 
țări care acordă avantaje de care nu 
dispun operatorii europeni pentru a 
combate practicile neloiale;

Or. en

Amendamentul 44
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. subliniază că Uniunea ar trebui să 
rămână deschisă la investiții străine 
directe; reamintește că investițiile străine 
directe ar trebui să respecte cadrul juridic 
al societăților comerciale din Uniune și 
standardele sociale și de mediu europene; 
salută intenția Comisiei de a consolida 
mecanismul de examinare a investițiilor 
străine directe; invită Comisia să verifice 
investițiile străine directe ale țărilor terțe 
în UE sub aspectele de securitate și de 
protecție a accesului la tehnologii viitoare 
de importanță critică;

Or. en

Amendamentul 45
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să asigure o 
implementare rapidă a instrumentului de 
examinare a mecanismului de investiții 
străine directe și să propună un 
instrument de optimizare a mecanismului 
actual, având grijă, totodată, ca Uniunea 
Europeană să rămână o destinație 
atractivă pentru investiții;

Or. en

Amendamentul 46
Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare; investițiile străine directe din 
țări care aplică norme contrare 
principiilor economiei de piață libere ar 
trebui monitorizate cu atenție deosebită.

Or. en

Amendamentul 47
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare; invită Comisia să îi trimită PE 
periodic rapoarte cu privire la acest 
exercițiu de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 48
Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. îi cere Comisiei să dezvolte în 
continuare instrumente pentru 
supravegherea investițiilor străine directe, 
astfel încât să li se asigure eficiența în 
toate statele membre;

Or. de
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Amendamentul 49
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. solicită Comisiei să înăsprească 
monitorizarea investițiilor străine directe 
și să nu se limiteze la utilizarea 
mecanismului de examinare;

Or. en

Amendamentul 50
Stefan Berger, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. îi cere Comisiei să dezvolte 
instrumente care să permită o mai bună 
supraveghere a investițiilor străine 
directe;

Or. de

Amendamentul 51
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să monitorizeze 
investițiile străine directe și să nu se 
limiteze la utilizarea mecanismului de 
examinare;

2. îi cere Comisiei să își 
îndeplinească cu conștiinciozitate 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Regulamentului privind examinarea 
investițiilor;
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Or. en

Amendamentul 52
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. își reiterează apelul adresat 
Comisiei și statelor membre de a adopta 
instrumente mai puternice de apărare a 
comerțului pentru a combate practicile 
comerciale neloiale; cere, prin urmare, să 
se trateze corespunzător practicile 
comerciale neloiale, utilizând din plin 
instrumentele disponibile, ținând seama 
inclusiv de dumpingul social și ecologic și 
creând noi instrumente eficiente pentru a 
combate efectele de denaturare ale 
companiilor și subvențiilor de stat străine 
pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 53
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. regretă că, deși a apreciat apelul 
Parlamentului de a asigura în toate 
acordurile comerciale viitoare condiții de 
concurență echitabile, în special în ceea 
ce privește concurența și ajutoarele de 
stat, Comisia nu s-a grăbit să-l și pună în 
practică;

Or. en
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Amendamentul 54
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții; subliniază că reciprocitatea 
în domeniul achizițiilor publice nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
vegheze ca legislația și practicile lor în 
materie de achiziții publice să respecte 
standarde ridicate de mediu, sociale și în 
domeniul drepturilor omului; 
considerentele de reciprocitate nu ar 
trebui să încurajeze întreprinderile 
europene să se angajeze în țări terțe în 
activități care încalcă drepturile omului și 
sunt în contradicție cu obligațiile UE în 
materie de mediu și de drepturi ale 
omului; invită Comisia să investigheze 
dacă legislațiile și practicile europene și 
naționale existente în domeniul 
achizițiilor publice sunt în conformitate 
cu obligațiile în materie de mediu și 
drepturi ale omului asumate de UE și 
statele sale membre;

Or. en

Amendamentul 55
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
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de investiții; de investiții; îi cere Comisiei, dată fiind 
necesitatea de a deschide piețele de 
achiziții publice ale țărilor terțe rămase 
încă închise, să ceară insistent țărilor 
terțe importante, precum China, să adere 
la Acordul OMC privind achizițiile 
publice, cu o ofertă inițială acceptabilă; 
insistă că instrumentele prevăzute de UE 
pentru o mai mare deschidere a piețelor la 
nivel internațional ca, de pildă, 
„instrumentul pentru achiziții publice 
internaționale”, trebuie concepute în așa 
fel încât să se evite efectele negative 
asupra întreprinderilor din UE, precum 
înmulțirea sarcinilor birocratice și noi 
denaturări ale pieței

Or. de

Amendamentul 56
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice, ajutoarelor 
de stat, protecției datelor și politicii de 
investiții; acordând totodată o atenție 
deosebită țărilor cel mai puțin dezvoltate, 
care nu ar trebui să fie prejudiciate din 
cauza incapacității lor de a îndeplini 
cerințele de reciprocitate;

Or. en

Amendamentul 57
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

3. îndeamnă Comisia să se 
coordoneze mai bine cu statele membre 
pentru a asigura reciprocitatea în relațiile 
cu țările terțe în domeniul achizițiilor 
publice și al politicii de investiții; invită 
statele membre să ajungă rapid la un 
acord cu privire la Instrumentul pentru 
achiziții publice internaționale, propus 
inițial de Comisie în 2012;

Or. en

Amendamentul 58
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe, 
inclusiv cu respectarea standardelor 
sociale și de mediu, în domeniul 
achizițiilor publice și al politicii de 
investiții; solicită finalizarea 
Instrumentului pentru achiziții publice 
internaționale până în 2020;

Or. en

Amendamentul 59
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 3. îndeamnă Comisia să asigure 
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reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice, al politicii de 
investiții și al acordurilor de liber schimb, 
pentru a asigura respectarea standardelor 
UE în materie de sănătate publică, dreptul 
muncii și mediu;

Or. en

Amendamentul 60
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să asigure 
reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în 
domeniul achizițiilor publice și al politicii 
de investiții;

3. îndeamnă Comisia să negocieze 
accesul pe piața achizițiilor publice pentru 
a asigura condiții de concurență 
echitabile în raport cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 61
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că, pentru a ajuta 
IMM-urile să facă față greutăților mai 
mari întâmpinate în a intra pe noi piețe și 
pentru a le permite să concureze pe baza 
meritelor proprii, politica comercială și de 
concurență a UE ar trebui să creeze un 
mediu comercial propice IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 62
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să își continue 
eforturile de a identifica subvențiile 
distribuite de principalii noștri parteneri 
comerciali în cooperare cu statele membre 
și cu părțile interesate, pe baza recentei 
propuneri făcute de guvernul olandez;

Or. en

Amendamentul 63
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită Comisia să garanteze 
concurența loială între Uniunea 
Europeană și Regatul Unit după Brexit, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile și a evita dumpingul;

Or. en

Amendamentul 64
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să încurajeze 
proiectele importante de interes european 

eliminat
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comun în domeniul tehnologiilor 
disruptive, să simplifice cadrul lor 
procedural și să își reducă nivelul 
exigențelor, astfel încât proiectele 
industriale de cercetare la scară mai mică 
să fie, de asemenea, luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 65
Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să încurajeze 
proiectele importante de interes european 
comun în domeniul tehnologiilor 
disruptive, să simplifice cadrul lor 
procedural și să își reducă nivelul 
exigențelor, astfel încât proiectele 
industriale de cercetare la scară mai mică 
să fie, de asemenea, luate în considerare;

4. invită Comisia să încurajeze 
proiectele importante de interes european 
comun în domeniul tehnologiilor 
revoluționare, să micșoreze ecartul dintre 
economiile din UE, să simplifice cadrul lor 
procedural și să își reducă nivelul 
exigențelor, astfel încât proiectele 
industriale de cercetare la scară mai mică 
să fie, de asemenea, luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 66
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște că un element central 
al eforturilor de impunere a dreptului 
concurenței în UE este avantajul 
consumatorilor, care se manifestă nu 
numai prin nivelul prețurilor, ci și printr-
o gamă mai largă de opțiuni și calitatea 
produselor pe piața unică; îndeamnă 
Comisia să continue eforturile de 
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impunere a dreptului concurenței în 
beneficiul consumatorilor, concepându-și 
intervențiile astfel încât să protejeze 
interesele consumatorilor în economia 
socială de piață a Europei;

Or. en

Amendamentul 67
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. îi cere Comisiei să protejeze strict 
concurența loială și condițiile de 
concurență echitabile, veghind ca 
platformele dominante care operează și 
fac profituri uriașe pe piața unică digitală 
a UE, o piață 500 de milioane de 
consumatori, să asigure egalitatea de 
tratament;

Or. en

Amendamentul 68
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac 
obiectul acestui control;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 69
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac obiectul 
acestui control;

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, aplicarea echilibrată 
a măsurilor de control al ajutoarelor de 
stat, cu scopul de a evita apariția unor 
asimetrii în raport cu concurenții lor străini, 
care nu sunt supuși acestui control; 
îndeamnă Comisia să analizeze opțiunea 
de a adăuga un pilon la dreptul 
concurenței din UE, oferindu-i Comisiei 
instrumente de anchetă adecvate dacă se 
consideră că o întreprindere se implică în 
„practici care denaturează concurența” 
ca urmare a subvențiilor de stat sau face 
profituri excesive datorită unei poziții 
dominante pe piața din țara sa de origine, 
introducând, de exemplu, în normele UE 
privind achizițiile publice, o verificare a 
ajutoarelor de stat la care să fie supuse 
întreprinderile din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 70
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac obiectul 
acestui control;

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, aplicarea echilibrată 
a măsurilor de control al ajutoarelor de 
stat, cu scopul de a evita apariția unor 
asimetrii în raport cu concurenții lor străini 
și să ofere scutiri explicite de la restricțiile 
privind ajutoarele de stat anumitor zone, 
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cum ar fi insulele, date fiind dezavantajele 
lor competitive structurale sau regiunile 
afectate de declinul populației;

Or. en

Amendamentul 71
Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac obiectul 
acestui control;

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, aplicarea echilibrată 
a măsurilor de control al ajutoarelor de 
stat, cu scopul de a evita apariția unor 
asimetrii în raport cu concurenții lor străini, 
care nu sunt supuși acestui control; 
îndeamnă Comisia să evalueze normele 
existente în raport cu provocările 
moderne de pe piață, mărind sarcinile 
administrative și eficacitatea politicilor 
actuale;

Or. en

Amendamentul 72
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac obiectul 
acestui control;

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, aplicarea echilibrată 
a măsurilor de control al ajutoarelor de 
stat, cu scopul de a evita apariția unor 
asimetrii în raport cu concurenții lor străini, 
care nu sunt supuși acestui control, având 
grijă în același timp să nu submineze 
piața internă și să nu erodeze aplicarea și 
asigurarea respectării dreptului de 
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concurență al UE;

Or. en

Amendamentul 73
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac 
obiectul acestui control;

5. Invită Comisia să pună în aplicare 
pe deplin legislația actuală privind 
controlul ajutoarelor de stat;

Or. en

Amendamentul 74
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac 
obiectul acestui control;

5. invită Comisia să acorde mai multă 
atenție rolului întreprinderilor străine de 
stat, care sunt sprijinite și subvenționate 
de guvernele lor în moduri interzise 
entităților din UE de normele pieței unice 
a UE;

Or. en

Amendamentul 75
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Joachim Schuster
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să asigure, în cazul 
operatorilor europeni, exercitarea 
echilibrată a funcțiilor control al 
ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita 
apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac 
obiectul acestui control;

5. invită Comisia să se asigure că 
verificarea ajutoarelor de stat se aplică la 
fel pentru operatorii europeni și cei non-
europeni și să prevină denaturarea 
concurenței de întreprinderile din 
străinătate care primesc subvenții 
guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 76
Carmen Avram, Andreas Schwab, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că, pentru a deveni mai 
eficiente și a promova inovarea, normele 
de concurență ale UE ar trebui să ofere 
un cadru care să faciliteze și să încurajeze 
crearea de proiecte europene;

Or. en

Amendamentul 77
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își reiterează rugămintea adresată 
Comisiei de a examina dacă nu cumva 
CSPP atrage după sine denaturări ale 
concurenței, în special între IMM-uri și 
companiile multinaționale;
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Or. en

Amendamentul 78
Paul Tang, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri 
europeni competitivi la nivel mondial;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri 
europeni competitivi la nivel mondial;

6. subliniază că o concurență 
funcțională pe piața internă ajută 
întreprinderile să fie competitive la nivel 
mondial și consideră că IMM-urile ar 
putea avea de câștigat de pe urma 
aplicării riguroase a normelor de 
concurență, în special în domeniul 
digital; invită Comisia să definească strict 
derogările pentru domeniile care 
îndeplinesc obiective de interes comun 
consacrate în tratat;

Or. en

Amendamentul 80
Enikő Győri
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial; consolidarea 
industriei europene nu ar trebui să 
însemne relaxarea concurenței și nici să 
se facă în detrimentul IMM-urilor care 
reprezintă principala sursă a PIB-ului 
european; concurența este garantul unui 
mediu concurențial echitabil pentru 
întreprinderile noastre, oferind anume 
garanția că întreprinderile pot crește pe 
baza propriilor merite;

Or. en

Amendamentul 81
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
comerciale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial; observă, cu 
toate acestea, că sunt necesare norme 
clare în această privință, astfel încât să nu 
dăuneze intereselor financiare sau în 
calitate de consumatori ale cetățenilor 
UE, iar întreprinderile nou-înființate, 
operatorii nou-veniți și inovarea să 
beneficieze de condiții de concurență 
echitabile la intrarea pe piață și să nu 
ducă la o poziție dominantă sau 
comportament abuziv pe piață;
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Or. en

Amendamentul 82
Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial; în special, 
îndeamnă Comisia să promoveze 
întreprinderile europene care investesc în 
tehnologii care facilitează tranziția către o 
economie ecologică și să asigure condiții 
de concurență echitabile cu 
întreprinderile din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 83
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial; subliniază, 
cu toate acestea, că acest demers nu ar 
trebui să fie în detrimentul actorilor mici 
și mijlocii care formează coloana 
vertebrală a economiei europene;

Or. en
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Amendamentul 84
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial, în special în 
domeniile-cheie pentru a asigura poziția 
de lider a Europei în domeniul digital, 
cum ar fi instalarea rețelelor 5G;

Or. en

Amendamentul 85
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri 
europeni; consideră că trecerea la o 
industrie durabilă ar trebui să fie piatra 
de temelie a cooperării industriale 
europene;

Or. en

Amendamentul 86
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial, ținând cont, 
totodată, de interesele supreme ale 
consumatorilor finali europeni;

Or. en

Amendamentul 87
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale pe piețele concurențiale 
mondiale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 88
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare mai favorabilă cooperării 
industriale, astfel încât să creeze condiții 
propice pentru apariția unor lideri europeni 
competitivi la nivel mondial;

6. îndeamnă Comisia să aibă în 
vedere introducerea unor praguri mai 
înalte în domeniul fuzionării 
întreprinderilor, astfel încât să creeze 
condiții propice pentru apariția unor 
giganți europeni competitivi la nivel 
mondial;
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Or. de

Amendamentul 89
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia, în contextul noului 
pact ecologic, să își intensifice eforturile 
de creare a unui mecanism ambițios de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, care să nu submineze normele 
OMC și să prevadă, totodată, condiții de 
concurență echitabile pentru 
întreprinderile europene care trebuie să se 
supună unor norme mai stricte și mai 
„ecologice„ impuse de Comisie acum și în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 90
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. roagă Comisia, cu ocazia revizuirii 
actuale a Orientărilor privind cooperarea 
orizontală, să creeze un cadru mai flexibil 
și să ofere securitate juridică prin scrisori 
de îndrumare ad hoc în timp util, de la caz 
la caz, pentru a valorifica la maximum 
rezultatele benefice ale cooperării;

Or. en

Amendamentul 91



PE645.100v01-00 42/163 AM\1195971RO.docx

RO

Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază, în acest sens, că, 
pentru ca pactul ecologic european să fie 
un succes, furnizorii europeni de produse 
și servicii sustenabile trebuie să îi 
înțeleagă avantajele și să nu se confrunte 
cu o concurență neloială din partea 
întreprinderilor din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 92
Andreas Schwab, Stefan Berger, Carmen Avram, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că, pentru a consolida 
piețele digitale ale UE, ar trebui să se 
faciliteze o mai bună cooperare și 
standardizare în schimbul de date, pentru 
a se valorifica la maximum potențialul 
economiei datelor în Europa;

Or. en

Amendamentul 93
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul unei politici de 
concurență transparente și puse în 
practică temeinic pentru stimularea 
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competitivității întreprinderilor europene 
la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 94
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază importanța utilizării în 
comun a infrastructurii pentru rețelele 
viitoare, în special 5G, care va fi unul 
dintre principalii catalizatori pentru piața 
unică digitală și, prin urmare, solicită ca 
politica în domeniul concurenței să nu 
obstrucționeze, ci mai degrabă să sprijine 
partajarea rețelei, ceea ce nu numai că 
aduce beneficii consumatorilor, precum 
instalarea mai rapidă și o calitate 
superioară, ci permite, de asemenea, o 
utilizare mai eficientă a resurselor și 
beneficii pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 95
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază importanța cooperării 
pentru infrastructura digitală, în special 
5G, unul dintre principalii vectori ai 
strategiei pentru piața unică digitală și, 
prin urmare, dorește ca politica în 
domeniul concurenței să faciliteze 
partajarea infrastructurii, ceea ce nu 
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numai că aduce mai multe avantaje 
consumatorilor, precum instalarea mai 
rapidă și o calitate superioară, ci permite, 
de asemenea, o utilizare mai eficientă a 
resurselor și beneficii pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 96
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. invită Comisia să producă mai 
multe orientări și ofere securitate juridică 
în materie de cooperare, oferind în special 
certitudinea în cazul proiectelor de 
cooperare de anumită amploare și care 
implică aspecte inovatoare printr-o 
procedură de notificare rapidă voluntară;

Or. en

Amendamentul 97
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. salută angajamentul Comisiei de a 
revizui Comunicarea Comisiei 97/C 
372/03 privind definirea pieței relevante, 
astfel încât să se înscrie într-o viziune pe 
termen mai lung care să cuprindă 
dimensiunea globală și potențiala 
concurență viitoare; în special, roagă 
Comisiei să revizuiască definiția pieței 
relevante luând în considerare o viziune 
pe termen mai lung asupra pieței, pentru a 
le permite întreprinderilor europene să 
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fuzioneze mai ușor și, în cele din urmă, cu 
prudență și de la caz la caz, să lărgească 
sfera de aplicare a definiției „pieței 
relevante”, astfel încât să aibă o imagine 
mai amplă a impactului unei fuziuni;

Or. en

Amendamentul 98
Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante astfel încât, judecând de la 
caz la caz, să se înscrie într-o viziune pe 
termen mai lung care să cuprindă 
dimensiunea globală și potențiala 
concurență viitoare; având în vedere 
importanța unor decizii juste în materie 
de concurență în definirea economiei, 
Comisia trebuie să se bazeze în 
continuare pe principii economice și 
juridice solide în investigațiile sale, pe 
baza principiilor proporționalității și 
respectării garanțiilor procedurale, atunci 
când analizează noi tipuri de piețe;

Or. en

Amendamentul 99
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 

7. felicită Comisia pentru lansarea 
unei revizuiri a definiției pieței relevante 
în cadrul eforturilor Comisiei de 
impunere a normelor în materie de 
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potențială din viitor; fuzionări și antitrust (Comunicarea 
privind definiția pieței), astfel încât să se 
facă pasul către o viziune pe termen mai 
lung care să cuprindă dimensiunea 
globală, piețele digitale și concurența 
potențială în viitor; subliniază că este 
necesar să se acorde o atenție deosebită 
piețelor cu prețuri zero și piețelor 
multilaterale;

Or. en

Amendamentul 100
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante , analizând mai în detaliu 
dacă întreprinderile concurează pe piețe 
europene sau cu adevărat mondiale; 
subliniază că acest lucru ne-ar putea 
ajuta să facem pasul către o viziune pe 
termen mai lung care să includă 
dimensiunea globală și potențiala 
concurență viitoare;

Or. en

Amendamentul 101
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 

7. solicită să se revizuiască 
comunicarea din 1997 privind definiția 
pieței relevante (97/C 372/03) în lumina 
unei viziuni pe termen mai lung, care să 
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potențială din viitor; includă dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor; atestă că Comisia și-a 
anunțat intențiile în acest sens;

Or. en

Amendamentul 102
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. apreciază anunțul recent făcut de 
vicepreședinta Vestager că se va revizui 
definiția pieței relevante în lumina unei 
viziuni pe termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor; solicită Comisiei să 
implice din plin PE în acest proces de 
revizuire;

Or. en

Amendamentul 103
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. apreciază anunțul făcut de 
Comisie că va revizui definiția pieței 
relevante în lumina unei viziuni pe termen 
mai lung, care să includă dimensiunea 
globală și concurența potențială din viitor;

Or. en

Amendamentul 104
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Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. cere în special ca în cazul 
deciziilor referitoare la fuziuni să se țină 
mai mult seama decât înainte de 
concurența reprezentată de întreprinderile 
non-europene, judecând de la caz la caz;  
cere să se analizeze concurența potențială 
pe o perioadă de timp mai mare și să se 
dea mai mult credit considerentelor de 
eficiență;

Or. de

Amendamentul 105
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se revizuiască definiția 
pieței relevante în lumina unei viziuni pe 
termen mai lung, care să includă 
dimensiunea globală și concurența 
potențială din viitor;

7. solicită să se revizuiască 
comunicarea privind definiția pieței 
relevante în lumina unei viziuni pe termen 
mai lung, care să includă dimensiunea 
globală, digitalizarea, convergența 
tehnologiilor și serviciilor și concurența 
potențială din viitor;

Or. en

Amendamentul 106
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7a. roagă Comisia să revizuiască 
noțiunea de „abuz de poziție dominantă” 
și doctrina privind „sediul permanent” 
pentru a se asigura că sunt în pas cu era 
digitală și îndeplinesc scopul urmărit; în 
special, conceptul de poziție dominantă ar 
trebui examinat cu trimitere specifică la 
platformele online, având în vedere că 
puterea de piață în sine poate să se 
prezinte diferit față de o piață mai 
tradițională; îi reamintește Comisiei că o 
platformă online poate să nu fie 
dominantă din punctul de vedere al 
valorii/cifrei de afaceri, dar poate avea 
acces la date la o scară fără precedent, 
precum și la un număr mare de 
utilizatori; prin urmare, o platformă 
online poate să nu ocupe o poziție 
dominantă în conformitate cu definiția 
actuală a poziției dominante din 
jurisprudența CEJ, dar poate duce la o 
asimetrie semnificativă în 
relațiile/negocierile contractuale, mai ales 
în raport cu IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 107
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. insistă ca „prețul echitabil” să nu 
fie considerat cel mai scăzut preț posibil 
pentru consumator, ci să fie un preț 
rezonabil, care să permită remunerarea 
echitabilă a tuturor operatorilor; 
consideră că focalizarea pe cele mai mici 
prețuri pentru consumator nu ține seama 
de externalitățile negative asociate 
anumitor tipuri de producție; subliniază 
că consumatorii nu sunt interesați doar de 
prețuri scăzute, ci și de aspecte precum 
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sustenabilitatea ecologică sau calitatea și 
valoarea nutrițională a alimentelor;

Or. en

Amendamentul 108
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să examineze 
temeinic conceptul de „întreprinderi de 
stat”, deoarece el nu se rezumă doar la 
întreprinderile al căror proprietar legal 
este statul, ci ar putea include și companii 
private controlate efectiv de stat, care 
slujesc obiectivele strategice ale statului 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 109
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reiterează importanța obiectivelor 
sociale în politica noastră în domeniul 
concurenței; consideră că, în cazul în 
care furnizorii de bunuri sau servicii nu 
dețin o putere de piață față de 
cumpărători, așa cum este cazul multor 
contractanți independenți, acest lucru 
poate fi remediat printr-o tarifare 
coordonată;

Or. en
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Amendamentul 110
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îi cere Comisiei, având în vedere 
puterea de piață a anumitor 
megaplatforme digitale, să dezvolte un 
cadru juridic adaptat acestei situații, care 
să garanteze accesul fără discriminare și 
concurența loială pe aceste platforme;

Or. de

Amendamentul 111
Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, singure, nici 
tendința inacceptabilă de protecționism, 
nici măsurile ce vizează asigurarea 
concurenței loiale, nu pot garanta 
competitivitatea economiei UE;

Or. en

Amendamentul 112
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să realizeze un 
studiu preliminar cu privire la 
concentrarea proprietății asupra mass-
mediei în Europa, inclusiv în contextul în 
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care unele trusturi media multinaționale 
au cumpărat entități media europene;

Or. en

Amendamentul 113
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. cere să li se recunoască statelor 
membre ale UE dreptul de a deține acțiuni 
de aur, pentru a putea păstra controlul 
asupra unor active strategice naționale 
importante;

Or. en

Amendamentul 114
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Normele de concurență care sprijină 
Pactul ecologic european 

Or. en

Amendamentul 115
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. salută Comunicarea privind Pactul 
ecologic european, prezentată la 11 
decembrie 2019, și angajamentul de a 
revizui, până în 2021, orientările privind 
ajutoarele de stat, pentru a reflecta 
obiectivele de politică ale Pactului 
ecologic european, care sprijină o 
tranziție necostisitoare către neutralitatea 
climatică până în 2050 și ar trebui să 
includă obligația de a elimina rapid 
combustibilii fosili, asigurând astfel 
condiții de concurență echitabile pe piața 
internă; afirmă că astfel de schimbări 
reprezintă o oportunitate pentru 
întreprinderile europene de a se situa în 
fruntea cursei pentru implementarea 
tranziției verzi și de a acționa pe o piață 
competitivă pentru dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 116
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. constată că mobilizarea 
investițiilor la scara necesară pentru 
îndeplinirea obiectivelor pentru 2030 de 
reducere a emisiilor va necesita, în 
anumite cazuri adecvate, furnizarea de 
ajutoare de stat, astfel cum au fost 
recunoscute de către Comisie; solicită, 
prin urmare, Comisiei să alinieze normele 
privind ajutoarele de stat la eforturile UE 
de decarbonizare, în special privind 
tranziția energetică;

Or. en
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Amendamentul 117
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. invită Comisia, ca parte a viitoarei 
revizuiri a orientărilor privind ajutoarele 
de stat pentru protecția mediului și 
energie, să includă energia nucleară și 
combustibilii fosili și să condiționeze 
acordarea ajutoarelor către aceste 
sectoare de efectuarea unor teste stricte 
privind necesitatea; invită, de asemenea, 
Comisia să asigure o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește acordarea 
de ajutoare pentru energia din surse 
regenerabile produsă de cetățeni, în 
conformitate cu angajamentele climatice 
ale UE, în special în ceea ce privește 
pragurile și neutralitatea tehnologică în 
cadrul procedurilor de licitație; subliniază 
că sunt necesare orientări suplimentare 
privind retehnologizarea, proiectele 
hibride și stocarea energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 118
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. subliniază că piața actuală nu 
reușește să declanșeze investițiile necesare 
în eficiența energetică și în economisirea 
energiei, în special în sectorul 
construcțiilor; ia act de faptul că modelele 
de renovare, cum ar fi cele propuse de 
companiile de servicii energetice (ESCO), 
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și-au dovedit eficacitatea în obținerea de 
beneficii; regretă, cu toate acestea, faptul 
că Regulamentul general de exceptare pe 
categorii de ajutoare și orientările 
existente oferă puține îndrumări cu 
privire la ajutoarele de stat în acest sector; 
invită, prin urmare, Comisia să ofere 
orientări suplimentare și un cadru 
favorabil pentru continuarea investițiilor 
în eficiența energetică și renovarea 
clădirilor;

Or. en

Amendamentul 119
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7f. invită Comisia să își revizuiască 
orientările privind ajutoarele de stat 
destinate aeroporturilor și companiilor 
aeriene, pentru a le alinia la 
angajamentele UE privind clima și la 
Acordul de la Paris; invită Comisia să 
excludă din domeniul de aplicare al 
Regulamentului general de exceptare pe 
categorii ajutoarele acordate 
aeroporturilor și porturilor;

Or. en

Amendamentul 120
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7g. invită Comisia să verifice dacă 
scutirea de taxe pe kerosen echivalează cu 
o denaturare a concurenței de care 
beneficiază sectorul aviației, pe baza unei 
interpretări incorecte a Convenției de la 
Chicago privind aviația civilă 
internațională;

Or. en

Amendamentul 121
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7h. reamintește necesitatea unei foi de 
parcurs privind un ajutor de stat mai bine 
orientat, în special pentru furnizarea de 
servicii de interes economic general, 
inclusiv energie, transport sau 
telecomunicații;

Or. en

Amendamentul 122
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7i. invită Comisia să își continue 
analiza aprofundată privind amploarea și 
efectul alianțelor de cumpărare asupra 
funcționării economice a lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar, ținând 
seama, în special, de efectele asupra 
micilor producători;
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Or. en

Amendamentul 123
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7j. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la presiunea descendentă nesustenabilă 
asupra prețurilor agricole, cauzată de 
puterea excesivă a celor care prelucrează 
produsele agricole sau de puterea de 
cumpărare în avalul lanțului de 
aprovizionare agricolă; încurajează 
Comisia să își revizuiască abordarea în 
ceea ce privește evaluarea abuzului de 
poziție dominantă pe piață pentru a 
include cazurile care implică o presiune 
descendentă nesustenabilă asupra 
prețurilor agricole, indiferent dacă 
acestea duc sau nu la creșterea prețurilor 
de consum;

Or. en

Amendamentul 124
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7k. consideră că politica în domeniul 
concurenței ar trebui să integreze mai 
bine valoarea bunului public în stabilirea 
prețurilor la alimente, având în vedere 
cererea tot mai mare de sisteme 
alimentare mai sustenabile; solicită ca 
politica UE în domeniul concurenței să ia 
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în considerare interesele mai largi ale 
consumatorilor, nu doar factorul preț; 
invită Comisia să ofere, în contextul 
revizuirii orientărilor orizontale, 
securitatea juridică pentru inițiativele de 
cooperare orizontală și verticală, cu 
scopul de a îmbunătăți factori cum ar fi 
sustenabilitatea și standardele de muncă 
echitabile în lanțul de aprovizionare cu 
alimente, cu privire la condițiile în care 
aceste măsuri sunt admisibile;

Or. en

Amendamentul 125
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7l. își reiterează apelul ca regiunile 
carbonifere să fie identificate ca zone 
asistate în conformitate cu articolul 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE și 
ca normele UE privind ajutoarele pentru 
aceste regiuni speciale să fie adaptate 
astfel încât să permită luarea de măsuri 
pentru a face față schimbărilor 
structurale; insistă ca companiile de 
exploatare minieră a cărbunelui și 
operatorii centralelor pe bază de cărbune 
care au primit și continuă să primească 
sprijin public pentru exploatarea minieră 
și arderea cărbunelui să nu facă obiectul 
unui tratament preferențial în materie de 
ajutoare de stat, inclusiv pentru activități 
tradiționale de responsabilitate a 
întreprinderilor, cum ar fi restaurarea 
apelor subterane, reabilitarea peisajului 
sau alte activități de curățare a siturilor; 
invită Comisia să ofere orientări clare și 
condiționalitate în conformitate cu 
angajamentele UE privind schimbările 
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climatice;

Or. en

Amendamentul 126
Enikő Győri

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia ca, pentru a ajuta IMM-
urile să facă față provocărilor mai mari 
legate de accesul la noi piețe și pentru a le 
permite să concureze pe baza meritelor 
proprii, să se asigure că politica 
comercială și în materie de concurență a 
UE contribuie la crearea unui mediu 
comercial favorabil IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 127
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice 
și să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
regulamentul privind concentrările 
economice și să consolideze acțiunile 
„antitrust”, pentru a lua în 
considerare efectele accesului la datele 
personale și financiare atunci când 
evaluează piața și puterea rețelelor; invită 
Comisia să evalueze controlul acestor date 
ca indicator al existenței puterii de piață 
în temeiul orientărilor sale privind 
articolul 102 din TFUE și să impună 
interoperabilitatea dintre platformele 
online și furnizorii de rețele sociale; 
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propune ca fiecare caz de concentrare pe 
piață a acestor date să facă obiectul unui 
control prealabil, indiferent de praguri, și 
anume să se analizeze dacă fuziunea 
datelor și a și a informațiilor despre 
clienți pe parcursul unei fuziuni 
denaturează concurența și slăbesc 
protecția datelor și dacă accesul unei 
întreprinderi la metode analitice exclusive 
și la brevete exclude concurenții;

Or. en

Amendamentul 128
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
achizițiile și privind acțiunile „antitrust” 
prin luarea în considerare a efectelor pe 
care le au puterea de piață și de rețea 
asociate cu datele personale și financiare;

Or. en

Amendamentul 129
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care 

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice 
ținând cont de efectele generate de puterea 
de piață și de rețea asociată cu datele 
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le au puterea de piață și de rețea asociate 
cu datele personale și financiare; propune 
ca fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

personale și financiare;

Or. de

Amendamentul 130
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri; sugerează 
o analiză mai amplă a puterii de piață în 
ceea ce privește efectele de conglomerat și 
de controlor al fluxului de informație 
(„gatekeeper”) pe piețele digitale, cu 
accent pe barierele la intrare și pe efectele 
de rețea ale platformelor multilaterale, 
pentru a combate abuzul de poziție 
dominantă al câtorva operatori de 
platforme mari și pentru a crea o piață 
digitală competitivă în Europa;

Or. en

Amendamentul 131
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. salută atenția acordată efectelor de 
rețea și acumulării de date și analiza 
privind identificarea puterii de piață de pe 
piețele digitale; consideră că datele joacă 
un rol important în economia digitală și, 
prin urmare, ar trebui să fie luate în 
considerare în evaluarea conform 
normelor în materie de concurență; invită 
Comisia să revizuiască normele privind 
concentrările economice și să consolideze 
acțiunile „antitrust” prin luarea în 
considerare a efectelor pe care le au 
puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

Or. en

Amendamentul 132
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a puterii de piață 
bazate pe integrarea verticală și de tip 
conglomerat și a efectelor de rețea 
asociate cu datele personale și financiare; 
propune ca fiecare caz de concentrare pe 
piață a acestor date și mobilizarea acestei 
puteri de piață pe piețele adiacente să facă 
obiectul unui control prealabil, indiferent 
de praguri;

Or. en
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Amendamentul 133
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare asupra 
persoanelor fizice, societății și valorilor 
democratice; propune ca fiecare caz de 
concentrare pe piață a acestor date să facă 
obiectul unui control prealabil, indiferent 
de praguri;

Or. en

Amendamentul 134
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unui control 
prealabil, indiferent de praguri;

8. invită Comisia să revizuiască 
normele privind concentrările economice și 
să consolideze acțiunile „antitrust” prin 
luarea în considerare a efectelor pe care le 
au puterea de piață și de rețea asociate cu 
datele personale și financiare; propune ca 
fiecare caz de concentrare pe piață a 
acestor date să facă obiectul unei declarații 
informale prealabile, indiferent de praguri;

Or. en

Amendamentul 135
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Carmen Avram, Aurore Lalucq, Andreas Schwab, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că normele UE în 
materie de concurență ar trebui revizuite 
pentru a analiza concentrarea datelor, 
agregarea și utilizarea acestora; la 
evaluarea antitrust și a fuziunilor digitale, 
utilizarea datelor1a de către platformele 
dominante ar trebui, de asemenea, să fie 
analizată cu scopul de a înțelege 
potențialele efecte negative asupra 
concurenței pentru noile întreprinderi 
care încearcă să intre și să concureze pe o 
anumită piață; ia act de faptul că Comisia 
ar trebui să tragă învățăminte din 
experiențele trecute, de exemplu atunci 
când s-a aprobat achiziția WhatsApp2a de 
către Facebook și să își adapteze 
instrumentele și criteriile în mod 
corespunzător;
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en
2a 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/decisions/m7217_20141003_20310_
3962132_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 136
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8a. invită Comisia să aibă în vedere 
revizuirea pragurilor concentrărilor 
pentru a include, printre altele, factori 
precum numărul de consumatori afectați 
și valoarea tranzacțiilor conexe, ca parte a 
evaluării sale a Regulamentului privind 
concentrările economice, în curs de 
desfășurare; invită Comisia să evalueze, 
de asemenea, nivelurile mai ridicate de 
concentrare ca urmare a preluării 
orizontale de către companii mari de 
gestionare a activelor, în cadrul evaluării 
sale în curs de desfășurare a 
Regulamentului privind concentrările 
economice și să aibă în vedere furnizarea 
de orientări cu privire la utilizarea 
articolelor 101 și 102 din TFUE în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 137
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că, pentru că permit 
realizarea unor mesaje publicitare 
personalizate orientate cu maximă 
precizie, datele personale și 
comportamentale reprezintă o sursă 
importantă de venit pentru platforme; 
consideră că o astfel de orientare precisă 
a mesajelor conferă putere de piață celor 
câtorva platforme care dețin majoritatea 
datelor cu caracter personal și, atunci 
când este vorba de publicitate politică, 
pune în pericol funcționarea democrației 
noastre pentru că amplifică efectele așa-
numitelor „camere de ecou”; invită 
Comisia să elaboreze o legislație care să 
limiteze în mod strict publicitatea 
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personalizată și comportamentală;

Or. en

Amendamentul 138
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este conștient de limitele cadrului 
de concurență actual când vine vorba de 
efectele de rețea și de abuzul de poziție 
dominantă vizibile în cazul anumitor 
megaplatforme multinaționale, care dau 
întâietate propriilor servicii; roagă, de 
aceea, Comisia, pentru a stimula 
concurența și a preveni abuzurile de 
piață, să propună pentru anumiți 
intermediari digitali care dispun de poziții 
de piață deosebit de solide noi 
reglementări sectoriale care, printre 
altele, să interzică practica de a acorda 
preferință propriilor servicii;

Or. de

Amendamentul 139
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că, pe mai multe piețe 
specifice de date financiare (de exemplu, 
de tranzacționare a titlurilor de capital, 
ratinguri, indici de referință), 
concentrarea de tip oligopol poate 
conduce la abuzuri de poziție dominantă 
din partea furnizorilor față de investitori 
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și de consumatorii de date financiare; 
invită Comisia să ia măsuri ferme 
împotriva unor astfel de abuzuri de poziție 
dominantă care sunt dăunătoare pentru 
fluiditatea piețelor financiare, în special 
în interesul dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 140
Andreas Schwab, Carmen Avram, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște că este necesar să se 
înțeleagă mai bine diferitele modele și 
dinamici de afaceri din cadrul economiei 
digitale, pentru a accelera identificarea 
problemelor legate de concurență; invită 
Comisia să realizeze o consultare a 
părților interesate pentru a reflecta 
evoluția economiei digitale, inclusiv 
caracterul multilateral al piețelor digitale;

Or. en

Amendamentul 141
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să ia măsuri 
ambițioase pentru a elimina obstacolele 
nelegitime din calea concurenței online;

Or. en
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Amendamentul 142
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită Comisiei să examineze 
viabilitatea în era digitală a 
instrumentelor și conceptelor existente în 
materie de drept al concurenței;

Or. en

Amendamentul 143
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina 
probei în cazul acestor achiziții;

9. observă că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți ar putea epuiza potențialul de 
inovare și concurența, în cele din urmă;

Or. en

Amendamentul 144
Enikő Győri

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de 
inovare și pune în pericol suveranitatea și 

9. subliniază că, deși trebuie luată în 
serios preocuparea legată de achizițiile 
prin care întreprinderile sunt „înghițite” , 
nu poate fi uitat faptul că majoritatea 
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invită, așadar, Comisia să inverseze 
sarcina probei în cazul acestor achiziții;

start-up-urilor sunt fondate cu speranța 
unei ieșiri de pe piață (de a fi 
achiziționate de către o firmă mai mare). 
Antreprenoriatul în serie și strategia de 
ieșire de pe piață creează un impuls 
pentru inovare și din acest motiv este 
posibil ca împiedicarea unor astfel de 
achiziții să nu își atingă, în cele din urmă, 
efectul dorit. Sarcina probei îi va reveni 
întotdeauna autorității în materie de 
concurență.

Or. en

Amendamentul 145
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina probei 
în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți care funcționează după modele 
de afaceri ce implică activități constante 
de urmărire, creare de profiluri și vizarea 
persoanelor individuale, care sunt 
incompatibile cu valorile europene 
fundamentale și cu drepturile 
fundamentale, epuizează potențialul de 
inovare și pune în pericol suveranitatea și 
invită, așadar, Comisia să inverseze sarcina 
probei în cazul acestor achiziții;

Or. en

Amendamentul 146
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina 
probei în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către marii 
actori dominanți „big-tech” epuizează 
potențialul de inovare și pune în pericol 
suveranitatea și invită, așadar, Comisia să 
sporească controlul unor astfel de 
achiziții; invită Comisia să introducă noi 
praguri, cum ar fi cele legate de valoarea 
tranzacției, pentru a include astfel de 
achiziții în cadrul revizuirii actelor privind 
controlul concentrărilor în UE;

Or. en

Amendamentul 147
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina probei 
în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina probei 
în cazul acestor achiziții și să ia în 
considerare valoarea tranzacției ca parte 
a pragurilor pentru fuziuni;

Or. en

Amendamentul 148
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de 
inovare și pune în pericol suveranitatea și 

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către 
companiile care domină piața poate pune 
în pericol inovarea și invită Comisia să 
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invită, așadar, Comisia să inverseze 
sarcina probei în cazul acestor achiziții;

investigheze achizițiile sistematice și 
efectele lor asupra concurenței pe o 
perioadă mai lungă, pentru a strânge date 
concludente;

Or. de

Amendamentul 149
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina probei 
în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți poate epuiza potențialul de 
inovare și poate pune în pericol 
suveranitatea și invită, așadar, Comisia ca, 
în circumstanțe specifice, să inverseze 
sarcina probei în cazul acestor achiziții;

Or. en

Amendamentul 150
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de inovare 
și pune în pericol suveranitatea și invită, 
așadar, Comisia să inverseze sarcina probei 
în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți ar putea epuiza potențialul de 
inovare și pune în pericol suveranitatea și 
invită, așadar, Comisia să inverseze sarcina 
probei în cazul acestor achiziții prin care 
întreprinderi nou-înființate sunt 
„înghițite”;

Or. en
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Amendamentul 151
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți epuizează potențialul de 
inovare și pune în pericol suveranitatea și 
invită, așadar, Comisia să inverseze 
sarcina probei în cazul acestor achiziții;

9. subliniază că achiziționarea de 
întreprinderi nou-înființate de către actori 
dominanți ar putea cauza în anumite 
circumstanțe epuizarea potențialului de 
inovare și ar putea pune în pericol 
suveranitatea;

Or. en

Amendamentul 152
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că abuzul de putere pe 
piață poate avea loc chiar și atunci când 
produsele sau serviciile sunt furnizate 
gratuit; consideră că transmiterea de date 
private către terți în scopuri de marketing 
sau comerciale este adesea efectuată fără 
consimțământul corespunzător al 
consumatorului, deoarece adesea nu se 
oferă alternative la schimbul de date; 
consideră că, în economia digitală, 
concentrarea datelor într-un număr mic 
de întreprinderi conduce la 
disfuncționalități ale pieței, la crearea 
unor profituri excesive și la blocarea 
noilor operatori; invită Comisia să ia în 
considerare separarea structurală a 
monopolurilor digitale pentru a restabili 
concurența și condiții de concurență 
echitabile pe piața digitală europeană;



AM\1195971RO.docx 73/163 PE645.100v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 153
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să evalueze 
modul în care pot fi impuse regimuri mai 
stricte de acces la date, inclusiv de 
interoperabilitate a datelor, în special 
atunci când accesul la date deschide piețe 
secundare pentru servicii complementare 
sau când datele sunt limitate la 
întreprinderile dominante;

Or. en

Amendamentul 154
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri adecvate pentru a facilita 
accesul întreprinderilor nou-înființate și 
al IMM-urilor la finanțare publică și 
privată pentru a-și desfășura și a-și crește 
afacerea;

Or. en

Amendamentul 155
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola 
Danti, Joachim Schuster
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că concentrarea pe 
piețele digitale, de exemplu pentru 
platformele de comunicare socială în 
favoarea câtorva companii din afara 
Europei, a contribuit la diseminarea 
dezinformării, la manipularea online și la 
subminarea coeziunii sociale și a 
încrederii în instituțiile democratice;

Or. en

Amendamentul 156
Jonás Fernández, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a discrimina în favoarea 
produselor și serviciilor proprii și impun 
condiții inechitabile concurenților; invită 
Comisia să evalueze posibilitatea de a 
impune obligații de reglementare ex ante 
în cazul în care dreptul concurenței nu 
este suficient pentru a asigura 
contestabilitatea pe piețele digitale, 
evitând blocarea concurenților și 
asigurându-se că blocajele care apar nu 
sunt perpetuate de monopolizarea 
inovațiilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 157
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a discrimina în favoarea 
produselor și serviciilor proprii și impun 
condiții inechitabile utilizatorilor și 
concurenților; invită Comisia să impună 
obligații de reglementare ex ante 
asimetrice în cazul în care dreptul 
concurenței nu este suficient pentru a 
asigura contestabilitatea pe piețele 
digitale, evitând blocarea concurenților și 
asigurându-se că blocajele care apar nu 
sunt perpetuate de monopolizarea 
inovațiilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 158
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, pot fi dominante și pot abuza 
de poziția pe care o dețin pentru a impune 
condiții inechitabile concurenților; invită 
Comisia să analizeze îndeaproape efectul 
normelor viitoare ale UE, introducând 
mai multă transparență în modul în care 
platformele tratează propriile oferte de 
integrare verticală și, în cazul în care 
întreprinderile aflate în poziție dominantă 
abuzează de acest statut, să le penalizeze;

Or. en
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Amendamentul 159
Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, pot fi dominante și pot abuza 
de poziția pe care o dețin pentru a impune 
condiții inechitabile concurenților; invită 
Comisia să analizeze îndeaproape 
impactul aplicării Regulamentului (UE) 
2019/1150 și, dacă este necesar, să aibă în 
vedere și alte acte legislative pentru a 
aborda practicile sistemice despre care s-a 
dovedit că sunt dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 160
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții 
inechitabile concurenților; invită Comisia 
să sancționeze astfel de comportamente;

10. invită Comisia să ia măsuri ad hoc 
cu privire la întreprinderile care abuzează 
de poziția lor pentru a impune clauze 
anticoncurențiale concurenților, profitând 
de statutul lor dublu de platformă și 
furnizor; invită Comisia să ia în 
considerare efectele practicilor și 
clauzelor abuzive asupra inovării, a 
sustenabilității și a concurenței în 
ansamblu și să acționeze în timp util;

Or. en
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Amendamentul 161
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, fiind „și jucător și arbitru”, 
abuzează de poziția pe care o dețin pentru a 
impune condiții inechitabile concurenților; 
invită Comisia să pună în aplicare legile 
necesare și să utilizeze instrumentele 
necesare pentru a preveni aceste abuzuri;

Or. en

Amendamentul 162
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să le 
investigheze aceste cazuri și să evalueze 
impactul negativ potențial asupra 
alegerilor consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 163
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să analizeze 
această problemă a „autofavorizării”;

Or. en

Amendamentul 164
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților; invită Comisia să 
sancționeze astfel de comportamente;

10. subliniază că unele entități, 
profitând de statutul lor dublu de platformă 
și furnizor, abuzează de poziția pe care o 
dețin pentru a impune condiții inechitabile 
concurenților;

Or. en

Amendamentul 165
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să evalueze efectele 
pe termen lung ale concentrării, în special 
în cazul platformelor, intermediarilor și 
comercianților cu amănuntul, online sau 
offline; după cum s-a subliniat mai sus, 
una dintre caracteristicile esențiale ale 
acestor piețe este statutul dublu de 
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platforme, furnizori și concurenți pentru 
utilizatorii lor; o concentrare sporită în 
aceste cazuri poate conduce la abuzuri și 
impunerea de clauze abuzive concurenței;

Or. en

Amendamentul 166
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește importanța 
monitorizării plafoanelor tarifare în 
sectoare precum platformele online 
pentru cazare și turism din cauza taxelor 
ridicate aplicate de obicei de aceste părți 
interesate, care iau veniturile 
întreprinderilor mici, în special în zonele 
îndepărtate; constată că este necesar ca 
consumatorii să aibă acces transfrontalier 
la o gamă largă de bunuri și servicii 
online, la prețuri competitive;

Or. en

Amendamentul 167
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că unele entități, care 
beneficiază de un caracter dual de 
motoare de căutare și totodată de 
furnizori de servicii de căutare, abuzează 
de poziția lor și denaturează piața prin 
acordarea de avantaje nejustificate 
propriilor funcții de căutare;
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Or. en

Amendamentul 168
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să propună soluții 
pentru a preveni și a interzice deținerea 
simultană a unor platforme 
complementare de către aceiași actori;

Or. en

Amendamentul 169
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
instituie reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 170
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
instituie reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

11. invită Comisia să ia în considerare 
o posibilă introducere a unor măsuri ex 
ante de reglementare și de monitorizare 
pieței doar dacă legislația în domeniul 
concurenței se dovedește a fi prea lentă și 
ineficace pentru a remedia denaturările 
sistemice și de anvergură ale concurenței; 
în special, un regim de reglementare ex 
ante ar putea fi orientat către piețele 
digitale atunci când companiile care dețin 
o poziție dominantă exercită un rol 
fundamental de controlor al fluxului de 
informație în ecosisteme închise și pe 
piețele online de mari dimensiuni;

Or. en

Amendamentul 171
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
instituie reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de monitorizare ex ante 
a pieței, pentru a avea la dispoziția sa și a 
le furniza autorităților naționale mijloacele 
necesare pentru a colecta date în mod 
anonim, pentru a putea detecta mai bine 
cazurile de acorduri restrictive sau de 
abuzuri de poziție dominantă și pentru a 
introduce reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

Or. en

Amendamentul 172
Stefan Berger, Christophe Hansen, Eva Maydell
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
instituie reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

11. invită Comisia să analizeze, în 
cadrul unui studiu de impact, în ce 
măsură introducerea unui sistem 
centralizat de supraveghere ex ante a 
piețelor poate să înzestreze autoritățile 
naționale cu mijloacele necesare pentru 
colectarea anonimă de date și dacă este 
cazul, să pregătească un proiect de 
reglementare cu obiective specifice atunci 
când practicile respective devin sistemice;

Or. de

Amendamentul 173
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
instituie reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

11. invită Comisia să introducă un 
sistem centralizat de control ex ante al 
piețelor, să le furnizeze autorităților 
naționale mijloacele necesare pentru a 
colecta date în mod anonim, precum și să 
propună reglementări cu obiective 
specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

Or. en

Amendamentul 174
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia ca, în acest scop, să 
identifice principalii actori digitali și să 
stabilească un set de indicatori care să 
definească natura lor „sistemică”; ar 
putea fi avuți în vedere următorii 
indicatori: existența unor rețele masive, 
controlul unui volum semnificativ de date 
care nu pot fi replicate, situația inevitabilă 
pe o piață multidimensională sau 
capacitatea jucătorului de a defini el 
însuși regulile pieței, capacitatea 
jucătorului de a plasa autoritatea de 
reglementare într-o poziție puternică de 
asimetrie în ceea ce privește informațiile;

Or. en

Amendamentul 175
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date medicale și cu privire la 
riscurile la adresa vieții private pe care le 
presupun aceste tranzacții, dincolo de 
efectele lor anticoncurențiale;

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date medicale și educaționale și 
cu privire la riscurile la adresa vieții private 
pe care le presupun aceste tranzacții, 
dincolo de efectele lor anticoncurențiale și 
invită Comisia să prevină concurența 
între companii în vederea colectării de 
date personale din domeniul sănătății și 
educației;

Or. en

Amendamentul 176
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date medicale și cu privire la 
riscurile la adresa vieții private pe care le 
presupun aceste tranzacții, dincolo de 
efectele lor anticoncurențiale;

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date medicale și cu privire la 
riscurile la adresa vieții private pe care le 
presupun aceste tranzacții, dincolo de 
efectele lor anticoncurențiale; invită 
Comisia să țină seama de aceste aspecte 
în viitoarea strategie europeană privind 
datele;

Or. en

Amendamentul 177
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date medicale și cu privire la 
riscurile la adresa vieții private pe care le 
presupun aceste tranzacții, dincolo de 
efectele lor anticoncurențiale;

12. avertizează Comisia cu privire la 
achizițiile recente de către anumite 
monopoluri străine ale unor operatori 
digitali de date și cu privire la riscurile la 
adresa vieții private pe care le presupun 
aceste tranzacții, dincolo de efectele lor 
anticoncurențiale;

Or. en

Amendamentul 178
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)



AM\1195971RO.docx 85/163 PE645.100v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să elaboreze 
„orientări în materie de etică a datelor” 
pe baza celor mai bune practici europene, 
pentru ca întreprinderile să le aplice și le 
folosească în modelul lor de afaceri; 
subliniază că o astfel de etică a datelor ar 
completa normele de protecție a datelor și 
ar spori siguranța și încrederea 
consumatorilor; propune ca aceste 
orientări privind etica datelor în UE să 
includă ca principii cheie, printre altele:
(a) Transparența
- consumatorul este pe deplin informat și 
controlează în comun care dintre aceste 
date sunt utilizate și dacă ele sunt corecte;
- transparența de a se ști dacă compania 
partajează datele cu autorități publice sau 
cu orice parteneri de afaceri;
(b) Siguranța datelor
- consumatorii trebuie să aibă siguranța 
că datele păstrate sunt în siguranță; prin 
urmare, trebuie să se acorde prioritate 
cooperării transfrontaliere cu privire la 
siguranța datelor.
- o clauză privind nevânzarea de date 
către terți ar trebui, de asemenea, să 
reprezinte un element esențial.

Or. en

Amendamentul 179
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. constată că, în prezent, cetățenii 
europeni și-au dat seama că nu există 
„servicii gratuite” oferite de platforme; 
consumatorii europeni plătesc un preț 
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ridicat pentru aceste servicii online, 
deoarece ei plătesc cu datele lor 
personale1a;  subliniază că unele 
scandaluri recente au arătat modul în 
care datele cu caracter personal sunt 
colectate, utilizate, vândute unor terți și 
utilizate în mod abuziv de către platforme;
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en

Or. en

Amendamentul 180
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. reamintește că anumiți furnizori 
de servicii de intermediere online 
continuă să se implice în favorizarea 
serviciilor și produselor proprii și invită 
Comisia să investigheze în mod activ 
cazurile noi în care platformele se implică 
în autofavorizare;

Or. en

Amendamentul 181
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 12 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. solicită Comisiei să investigheze în 
mod activ utilizarea încrucișată a datelor, 
în cazurile în care datele care provin de la 
un serviciu oferit de o platformă sunt 
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utilizate pentru a extinde oferta platformei 
la noi servicii;

Or. en

Amendamentul 182
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai curând 
posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia să 
finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai curând 
posibil; în plus, ia act de faptul că 
comportamentul platformelor digitale 
puternice pune în pericol dreptul 
concurenței prin faptul că acționează 
adesea drept blocaje pentru serviciile 
prestate de terți și favorizează propriile 
servicii, împiedicând consumatorii să 
beneficieze de concurență și inovare 
libere; ia act, în plus, de faptul că Comisia 
a primit o serie de plângeri conform 
cărora marile platforme digitale își 
împiedică concurenții direcți să le ofere 
consumatorilor cele mai bune oferte și să 
comunice direct cu aceștia și le 
îngreunează consumatorilor utilizarea 
serviciilor concurente; se așteaptă ca 
Comisia să acționeze urgent pentru a 
pune capăt acestor practici 
discriminatorii;

Or. en
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Amendamentul 183
Billy Kelleher, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită 
Comisia să finalizeze ancheta preliminară 
privind plângerea adresată de Spotify 
împotriva practicilor anticoncurențiale ale 
Apple și să lanseze o procedură oficială 
cât mai curând posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, ceea ce este în detrimentul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 184
Enikő Győri

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și 
să lanseze o procedură oficială cât mai 
curând posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia să își 
finalizeze anchetele în curs;

Or. en
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Amendamentul 185
Paul Tang, Carmen Avram, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai curând 
posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia ca, în 
politica sa din domeniul concurenței, să 
acorde o atenție deosebită controlorilor de 
fluxuri de informații să finalizeze ancheta 
preliminară privind plângerea adresată de 
Spotify împotriva practicilor 
anticoncurențiale ale Apple și să lanseze o 
procedură oficială cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 186
Stefan Berger

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai 

13. subliniază că, deși este adevărat că 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale aplicate de 
Apple;
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curând posibil;

Or. de

Amendamentul 187
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și 
să lanseze o procedură oficială cât mai 
curând posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia să 
analizeze problema comportamentului 
autopreferențial al platformelor digitale 
integrate pe verticală;

Or. en

Amendamentul 188
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia să 
finalizeze ancheta preliminară privind 
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practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai 
curând posibil;

plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple, să 
lanseze o procedură oficială dacă este 
necesar și să investigheze și alte cazuri 
similare;

Or. en

Amendamentul 189
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită Comisia 
să finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să 
lanseze o procedură oficială cât mai curând 
posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
controlori ai fluxului de informații 
(„gatekeepers”); invită Comisia să 
finalizeze ancheta preliminară privind 
plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale potențiale ale 
Apple și să lanseze o procedură oficială cât 
mai curând posibil, dacă va fi cazul;

Or. en

Amendamentul 190
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
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privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită 
Comisia să finalizeze ancheta preliminară 
privind plângerea adresată de Spotify 
împotriva practicilor anticoncurențiale ale 
Apple și să lanseze o procedură oficială 
cât mai curând posibil;

privilegiată; invită Comisia să acorde o 
atenție deosebită acestor practici și să 
finalizeze anchetele în curs și colectarea 
de probe în acest domeniu cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 191
Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită 
Comisia să finalizeze ancheta preliminară 
privind plângerea adresată de Spotify 
împotriva practicilor anticoncurențiale ale 
Apple și să lanseze o procedură oficială 
cât mai curând posibil;

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere pot juca un rol 
major în calitate de controlori ai fluxului 
de informații în accesul consumatorilor la 
servicii online, unele dintre acestea pot 
abuza de poziția lor privilegiată; în aceste 
cazuri, invită Comisia să determine, de la 
caz la caz, dacă o platformă are un rol de 
controlor al fluxului de informații și dacă 
prin măsuri prompte și proporționale s-ar 
menține concurența pe piață;

Or. en

Amendamentul 192
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 

13. subliniază că, în condițiile în care 
platformele de intermediere au o 
contribuție importantă la asigurarea 
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accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea abuzează de poziția lor 
privilegiată, asumându-și în final rolul de 
„gardieni” („gatekeepers”); invită 
Comisia să finalizeze ancheta preliminară 
privind plângerea adresată de Spotify 
împotriva practicilor anticoncurențiale ale 
Apple și să lanseze o procedură oficială 
cât mai curând posibil;

accesului consumatorilor la servicii online, 
unele dintre acestea putând abuza de 
poziția lor privilegiată, asumându-și în 
final rolul de controlori ai fluxului de 
informații; invită Comisia să își finalizeze 
ancheta preliminară privind plângerile 
legate de posibile practici 
anticoncurențiale cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 193
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată că unele platforme 
dominante au devenit controlori ai 
fluxului de informații de pe internet1a; 
abordarea și soluționarea de urgență a 
abuzurilor pe care anumite platforme 
digitale dominante le exercită asupra 
concurenților direcți mai mici sunt 
esențiale pentru viitorul pieței unice 
digitale europene și, cel mai important, în 
interesul consumatorilor europeni; 
platformele care își autofavorizează 
propriile servicii în raport cu altele sau 
discriminând concurenții direcți, cum ar 
fi aplicațiile concurente, ar trebui să fie 
evaluate cu atenție de către autoritățile 
din domeniul concurenței;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/image/document/2016-
7/uclouvain_et_universit_saint_louis_140
44.pdf

Or. en
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Amendamentul 194
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. reamintește că piața motoarelor de 
căutare online este deosebit de importantă 
pentru asigurarea condițiilor de 
concurență în cadrul pieței unice digitale; 
regretă faptul că un motor de căutare care 
deține mai mult de 92 % din cota pieței de 
căutare online în majoritatea statelor 
membre europene a devenit un 
„gatekeeper” al internetului; solicită ca 
informațiile primite de la toate părțile 
interesate, din ultimii 9 ani de istorie 
antitrust, să fie utilizate pentru a evalua 
de urgență dacă soluțiile propuse sunt cu 
adevărat în beneficiul consumatorilor, al 
utilizatorilor de internet și al 
întreprinderilor online pe termen lung; 
invită, de asemenea, Comisia să ia în 
considerare o propunere care să vizeze 
separarea motoarelor de căutare1a de 
serviciile lor comerciale pentru a pune 
capăt statu-quo-ului și ca un potențial 
mijloc pe termen lung de realizare a unei 
concurențe echitabile și eficiente pe piața 
digitală europeană;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2014-0071_EN.html

Or. en

Amendamentul 195
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția 
consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția consumatorilor;

14. îndeamnă Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să prezinte o propunere 
de autoritate europeană pentru protecția 
consumatorilor; încurajează Comisia să 
prezinte, de asemenea, o propunere 
privind o autoritate de monitorizare 
digitală a marilor actori digitali care își 
desfășoară activitatea pe piața internă, cu 
scopul de a proteja concurența, protecția 
datelor și democrația, precum și de a 
combate practicile discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 197
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 14. încurajează Comisia să acționeze 
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pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția 
consumatorilor;

pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor prin promovarea 
instrumentelor care asigură cea mai mare 
transparență în ceea ce privește 
compoziția produselor care au impact 
asupra sănătății consumatorilor, pentru a 
garanta că consumatorii fac alegeri și 
consumă în cunoștință de cauză;

Or. en

Amendamentul 198
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția consumatorilor;

14. încurajează Comisia să își continue 
activitatea de protejare a libertății de 
alegere a consumatorilor și să înființeze o 
autoritate europeană pentru protecția 
consumatorilor, cu scopul de a consolida 
și extinde rolul Rețelei europene a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 199
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția 
consumatorilor;

14. încurajează Comisia să înființeze o 
autoritate europeană adecvată pentru 
protecția consumatorilor, care să includă 
rețeaua de cooperare pentru protecția 
consumatorilor, pentru a crește libertatea 
de alegere a consumatorilor;
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Or. en

Amendamentul 200
Stefan Berger, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează Comisia să acționeze 
pentru a consolida libertatea de alegere a 
consumatorilor și să creeze o autoritate 
europeană pentru protecția 
consumatorilor;

14. încurajează Comisia să lărgească 
libertatea de alegere a consumatorilor și să 
confere un rol mai însemnat rețelei ECC;

Or. de

Amendamentul 201
Raffaele Fitto

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că politica din domeniul 
concurenței vizează bunăstarea 
consumatorilor, iar bunăstarea 
consumatorilor ține de inovare, calitate, 
varietate și preț; cu toate acestea, se pare 
că aplicarea legislației în materie de 
concurență se concentrează numai asupra 
prețurilor și nu poate să abordeze și noii 
intermediari (platforme online și offline), 
rolul lor dublu și impactul practicilor lor 
asupra inovării, calității și varietății; 
invită Comisia să reevalueze politica din 
domeniul concurenței și să identifice 
lacunele existente;

Or. en
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Amendamentul 202
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că este în interesul 
Uniunii Europene să dispună de sisteme 
de plată paneuropene; invită Comisia să 
sprijine inițiativele care îndeplinesc acest 
obiectiv, recunoscând că succesul lor 
depinde atât de caracterul inovator al 
sistemului pentru consumatori și 
întreprinderi, cât și de viabilitatea 
modelului economic pe care se bazează;

Or. en

Amendamentul 203
Raffaele Fitto

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. ia act de faptul că existența unui 
prag de risc sau a unui punct critic peste 
care supermarketurile offline dețin cote 
de piață ale mărcilor dintr-o categorie de 
produse ar putea transforma efectele lor 
pozitive actuale în efecte negative pentru 
competitivitatea sistemului industrial 
agroalimentar din UE, pentru 
consumatori și pentru societate în 
ansamblu;

Or. en

Amendamentul 204
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că este necesar ca 
Comisia să dispună de resurse adecvate 
pentru a putea aplica în mod eficient 
normele UE în materie de concurență; ia 
act de necesitatea de a asigura expertiză 
specifică, în special în ceea ce privește 
aspecte din ce în ce mai importante, cum 
ar fi pozițiile dominante ale platformelor 
online;

Or. en

Amendamentul 205
Stefan Berger, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea 
finanțate de către întreprinderi și, în cele 
din urmă, costurile aferente sunt 
suportate de către consumatori;

eliminat

Or. de

Amendamentul 206
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
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costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori;

costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori; subliniază că amenzile nu 
sunt suficiente pentru a combate 
practicile unor state membre de a acorda 
ajutoare de stat indirecte întreprinderilor 
care beneficiază de decizii fiscale; ia act 
de faptul că statele membre, împreună cu 
întreprinderile respective, atacă aceste 
amenzi în fața Curții Europene de 
Justiție; ia act de faptul că Curtea a 
confirmat încălcarea normelor de 
concurență de către HSBC, dar a decis să 
anuleze amenzile, deoarece Comisia nu a 
explicat suficient modul în care acestea 
au fost calculate; invită Comisia să 
prezinte metodologia precisă și 
transparentă pe care o folosește pentru 
calcularea amenzilor;

Or. en

Amendamentul 207
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Costas Mavrides, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori;

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori; invită Comisia să impună un 
nou cadru privind amenzile, inclusiv 
posibilitatea de a aplica amenzi privind 
datele, care să oblige companiile să facă 
publice un anumit procent din datele lor 
brute anonimizate, pentru a genera mai 
multă concurență;

Or. en

Amendamentul 208
Sven Giegold
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea 
finanțate de către întreprinderi și, în cele 
din urmă, costurile aferente sunt suportate 
de către consumatori;

15. reamintește că adesea amenzile 
semnificative aplicate nu au un impact 
mare asupra întreprinderilor și că este 
posibil ca ele să fie suportate în cele din 
urmă de către consumatori; invită 
Comisia să aibă în vedere măsuri 
corective alternative, care să acționeze la 
nivelul comportamentelor și structurilor, 
inclusiv separarea structurală completă a 
entităților, pentru a asigura pe deplin 
eficacitatea politicii UE în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 209
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori;

15. subliniază rolul amenzilor asupra 
reputației companiilor sancționate; 
reamintește că amenzile semnificative 
aplicate nu au un efect disuasiv suficient 
și sunt adesea finanțate de către 
întreprinderi și, în cele din urmă, costurile 
aferente sunt suportate de către 
consumatori; invită Comisia să utilizeze 
toate măsurile posibile pentru a remedia 
această situație;

Or. en

Amendamentul 210
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Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori;

15. reamintește că amenzile 
semnificative aplicate sunt adesea finanțate 
de către întreprinderi și, în cele din urmă, 
costurile aferente sunt suportate de către 
consumatori; subliniază, prin urmare, că, 
în anumite cazuri, ar putea fi mai 
eficiente măsurile corective 
comportamentale, precum și cele 
structurale;

Or. en

Amendamentul 211
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei Europene să 
creeze un mediu comercial echitabil 
pentru toate părțile interesate pentru a 
sprijini inovarea în UE, crearea de 
valoare și calitatea pentru consumatori și, 
de asemenea, să facă o analiză 
cuprinzătoare a necesității de a adapta 
politica UE în domeniul concurenței la 
evoluțiile actuale ale sectorului cu 
amănuntul, inclusiv concentrarea și 
practicile abuzive;

Or. de

Amendamentul 212
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată, de asemenea, că, în 
cazurile de încălcare a normelor antitrust 
de către companiile din domeniul digital a 
căror soluționare a fost de durată, 
amenzile s-au dovedit a avea un efect 
limitat în ceea ce privește eliminarea 
anumitor practici discriminatorii; 
subliniază că amenzile sunt pur și simplu 
un cost de afaceri calculat pentru 
companiile dominante din domeniul 
tehnologiei, care consideră piața unică 
europeană drept o piață pentru care 
merită să plătească; îndeamnă Comisia să 
analizeze de urgență soluții alternative 
comportamentale și structurale; în 
special, ordinele de încetare a activității ar 
trebui să fie mult mai autoritare în cadrul 
acțiunilor de remediere viitoare;

Or. en

Amendamentul 213
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. salută inițiativa comisarului 
Vestager de a revizui conceptul de 
definiție a pieței; reamintește că 
digitalizarea a generat, într-adevăr, noi 
provocări; subliniază că poate fi dificil 
pentru consumatori să treacă de la un 
ecosistem la altul, în pofida faptului că un 
anumit ecosistem nu deține, în aparență, 
o poziție dominantă; cu toate acestea, 
ecosistemele pot bloca consumatorii în 
interiorul lor, pot reduce 
interoperabilitatea și, prin urmare, pot 
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limita opțiunile consumatorilor1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Amendamentul 214
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită ecosistemelor închise, în care 
aceiași furnizori controlează diferite 
niveluri ale pieței, cum ar fi sistemele de 
operare, serviciile de intermediere și 
serviciile verticale, după cum s-a subliniat 
și în raportul intitulat „Politica în 
domeniul concurenței pentru era 
digitală”1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Amendamentul 215
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. invită Comisia să aibă în vedere 
practicile anticoncurențiale din sectorul 
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digital al călătoriilor și transporturilor, 
care afectează gama de alegere a 
consumatorilor, și să le abordeze în mod 
eficient în evaluarea în curs a Codului de 
conduită privind sistemele informatizate 
de rezervare 1a și a Regulamentului 
privind serviciile aeriene1b;
_________________
1a Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 ianuarie 2009 privind un cod de 
conduită pentru sistemele informatizate 
de rezervare și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al 
Consiliului
1b Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 septembrie 2008 privind normele 
comune pentru operarea serviciilor 
aeriene în Comunitate

Or. en

Amendamentul 216
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor; reamintește că, de 
exemplu, ancheta antitrust privind Google 
Shopping a început în 20101a; este clar că, 
dacă se dorește evitarea unor noi 
reglementări, autoritățile în materie de 
concurență trebuie să acționeze mai 
rapid, garantând totodată dreptul la 
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apărare; 
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_en.pdf

Or. en

Amendamentul 217
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să găsească 
noi stimulente care să determine 
companiile să colaboreze mai bine și care 
să accelereze procedurile, după cum a 
făcut deja cu monitorizarea cartelurilor 
din Europa prin introducerea 
programului de clemență;

Or. en

Amendamentul 218
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent, aceste norme fiind total neadecvate 
în raport cu piețele digitale care evoluează 
rapid; evidențiază riscurile financiare și 
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costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 219
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor; subliniază, cu toate 
acestea, că trebuie respectat dreptul la un 
proces echitabil;

Or. en

Amendamentul 220
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
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considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor, cu scopul de a accelera 
procedurile antitrust;

Or. en

Amendamentul 221
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un 
proces lent; evidențiază riscurile financiare 
și structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

16. subliniază perioada lungă de timp 
de care are nevoie Comisia între 
deschiderea și finalizarea cazurilor 
antitrust; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 222
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 

16. subliniază efectul foarte dăunător 
al ritmului lent de punere în aplicare a 
normelor antitrust; evidențiază riscurile 
financiare și structurale pe care le implică, 
pentru unii actori, inițierea unor proceduri 
lungi și costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 



AM\1195971RO.docx 109/163 PE645.100v01-00

RO

al întreprinderilor; al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 223
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
luând în considerare calendarul economic 
al întreprinderilor;

16. subliniază faptul că punerea în 
aplicare a normelor antitrust este un proces 
lent; evidențiază riscurile financiare și 
structurale pe care le implică, pentru unii 
actori, inițierea unor proceduri lungi și 
costisitoare; invită Comisia să ia în 
considerare stabilirea unor termene-limită 
și a unor proceduri accelerate, luând în 
considerare calendarul economic al 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 224
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei 
practici care ar afecta grav concurența; 
invită Comisia să relaxeze criteriile 
aplicabile acestor măsuri pentru a evita 
producerea unor daune ireversibile;

17. subliniază nevoia urgentă de a 
reevalua și utiliza mai frecvent măsuri 
specifice, cum ar fi măsuri intermediare, 
precum și alte măsuri de remediere 
structurale și comportamentale, în plus 
față de amenzi, pentru a preveni 
denaturări ireversibile ale concurenței 
care pot distruge iremediabil concurența 
pe piață, aducând prejudicii 
întreprinderilor europene concurente și, 
în special, IMM-urilor, și care au ca 



PE645.100v01-00 110/163 AM\1195971RO.docx

RO

rezultat prejudicierea consumatorilor; 
invită Comisia să relaxeze criteriile 
aplicabile acestor măsuri pentru a evita 
producerea unor daune ireversibile; invită 
Comisia să revizuiască Comunicarea 
privind măsurile corective (2008/C 
267/01), ținând seama de evoluțiile și 
evenimentele din sectorul digital din 
ultimii ani;

Or. en

Amendamentul 225
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri pentru a evita producerea 
unor daune ireversibile;

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri, cu respectarea garanțiilor 
legale, pentru a evita producerea unor 
daune ireversibile;

Or. de

Amendamentul 226
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de precauție pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
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care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri pentru a evita producerea 
unor daune ireversibile;

care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri, în special privind sarcina 
probei, pentru a evita producerea unor 
daune ireversibile;

Or. en

Amendamentul 227
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri pentru a evita producerea 
unor daune ireversibile;

17. subliniază că este nevoie să se 
analizeze posibilitatea de a se recurge mai 
frecvent la măsuri de precauție pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența;

Or. en

Amendamentul 228
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri de conservare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri pentru a evita producerea 
unor daune ireversibile;

17. subliniază nevoia urgentă de a se 
recurge la măsuri intermediare pentru a 
permite adaptarea la evoluția rapidă a 
noilor piețe și a pune capăt oricărei practici 
care ar afecta grav concurența; invită 
Comisia să relaxeze criteriile aplicabile 
acestor măsuri pentru a evita producerea 
unor daune ireversibile;
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Or. en

Amendamentul 229
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă Comisia să fie mai 
atentă la fenomenul acaparării de cote de 
piață semnificative de către companii prin 
practici discutabile; deși normele antitrust 
nu pot împiedica companiile să exploateze 
lucrătorii, să opereze fără autorizațiile 
necesare, să ignore reglementările privind 
protecția datelor personale sau să evite 
taxele, orice poziție care se bazează pe 
încălcarea legii sau a drepturilor 
fundamentale ar trebui să fie considerată 
ilegitimă;

Or. en

Amendamentul 230
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. estimează că, totuși, astfel de 
măsuri de precauție trebuie luate în 
funcție de fiecare caz în parte și că nu pot 
fi generalizate pentru că ar compromite 
atractivitatea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 231
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Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în 
absența unor măsuri de remediere axate 
pe aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în 
absența unor măsuri de remediere axate 
pe aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
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Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

18. salută eforturile continue ale 
Comisiei Europene în lupta împotriva 
comportamentelor abuzive ale marilor 
platforme; solicită Comisiei să reia 
cazurile în care măsurile de remediere 
oferite au fost, în mod evident, ineficiente 
în restabilirea concurenței pe piață, așa 
cum s-a întâmplat în cazul „Google 
Shopping”; subliniază că, în absența unor 
măsuri de remediere axate pe aspectele 
comportamentale, care să fie precis 
orientate, eficiente și testate în prealabil cu 
întreprinderea victimă, ar putea fi necesară 
o separare structurală completă între 
serviciile generale și cele specializate de 
căutare; subliniază că, în comparație cu 
măsurile de remediere structurale, 
măsurile de remediere axate pe aspectele 
comportamentale ar putea fi o soluție 
rapidă, reducând posibilitatea ca 
competitorii să fie excluși de pe piață în 
timpul discuțiilor prelungite cu privire la 
cesionare;

Or. en

Amendamentul 234
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
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precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare; având în vedere 
limitele ordinelor de încetare; încurajează 
Comisia să stabilească o măsură eficientă 
de remediere axată pe aspectele 
comportamentale pentru a îndrepta 
abuzul comis în cazul „Google 
Shopping”1a și pentru a restabili 
concurența pe piața serviciilor de 
comparare a produselor;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_ro.pdf

Or. en

Amendamentul 235
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare; solicită Comisiei 
deschiderea unei proceduri oficiale 
împotriva Google pentru abuz de poziție 
dominantă în alte servicii de căutare 
specializate, inclusiv căutarea locală;

Or. en
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Amendamentul 236
Andreas Schwab, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a reușit încă să 
stabilească măsurile de remediere 
corespunzătoare în anumite cazuri 
raportate (cazul „Google Shopping”1a); 
subliniază că, în absența unor măsuri de 
remediere axate pe aspectele 
comportamentale, care să fie precis 
orientate, eficiente și testate în prealabil cu 
întreprinderea victimă, ar putea fi necesară 
o separare structurală completă între 
serviciile generale și cele specializate de 
căutare;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_ro.pdf

Or. en

Amendamentul 237
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 

18. constată că Comisia a finalizat în 
iunie 2017 ancheta în cazul „Google 
Shopping”, deschisă în 2010; subliniază că, 
în absența unor măsuri de remediere axate 
pe aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea afectată, ar 



AM\1195971RO.docx 117/163 PE645.100v01-00

RO

prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

Or. en

Amendamentul 238
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că, în pofida solicitărilor 
repetate, Comisia nu a finalizat încă 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

18. constată că Comisia a finalizat 
ancheta în cazul „Google Shopping”, 
deschisă în 2010, dar că Google a 
contestat decizia; subliniază că, în absența 
unor măsuri de remediere axate pe 
aspectele comportamentale, care să fie 
precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar 
putea fi necesară o separare structurală 
completă între serviciile generale și cele 
specializate de căutare;

Or. en

Amendamentul 239
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să elaboreze 
orientări referitoare la interpretarea 
noțiunii de „obstacol semnificativ în calea 
concurenței efective” care apare în 
Regulamentului privind concentrările 
economice, astfel încât, în caz de 
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fuzionare, Comisia să nu mai analizeze 
doar efectele pe care fuziunea le are 
asupra prețurilor, a producției și a 
inovării, ci și costurile sociale și de mediu 
ale acestor fuziuni, ținând seama de 
principiile TFUE, inclusiv de principiul 
referitor la protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 240
Andreas Schwab, Carmen Avram, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să se informeze 
cu privire la acest serviciu nou de 
verificare a contului, pe care unele dintre 
cele mai mari societăți de tehnologie din 
lume îl vor pune la dispoziția 
consumatorilor în următorii ani; în 
special, intrarea lor pe această piață 
financiară digitală, precum și cantitatea 
enormă de date pe care le vor aduna de la 
consumatorii lor și folosirea potențială a 
acestor date;

Or. en

Amendamentul 241
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că accesul pe piața 
internă a UE trebuie să fie condiționat de 
respectarea standardelor sanitare, 
fitosanitare și de mediu; solicită Comisiei 
să se asigure că politicile comerciale și în 
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domeniul concurenței ale UE nu 
subminează respectarea standardelor 
sociale și ecologice ale UE sau elaborarea 
unor standarde mai ambițioase;

Or. en

Amendamentul 242
Carmen Avram, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba Molnár, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei Europene să își 
revizuiască politica în legătură cu 
angajamentele și măsurile de remediere în 
cazuri antitrust în materie digitală; 
solicită revizuirea ordinelor de încetare, 
pentru ca acestea să aibă un caracter 
prescriptiv mult mai pronunțat și să 
conțină obligații și indicații pentru a 
schimba comportamentele 
discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 243
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia Europeană să 
completeze conceptul de „dominanță” cu 
concepte precum „dependență” și/sau 
„putere de piață relativă”;

Or. en
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Amendamentul 244
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. salută modernizarea 
instrumentelor de apărare comercială și 
elaborarea unor noi instrumente pentru a 
proteja societățile europene împotriva 
concurenței neloiale cauzate de 
diferențele în materie de standarde sociale 
și de mediu dintre UE și țările terțe; 
subliniază, cu toate acestea, incoerența 
dintre aceste instrumente de apărare și 
politica comercială a UE, în special având 
în vedere faptul că Comisia a semnat un 
acord de liber schimb cu Japonia, deși 
aceasta din urmă nu a ratificat două din 
cele 8 convenții ale OIM; solicită 
Comisiei să analizeze dacă instrumentele 
de apărare comercială sunt coerente cu 
politica comercială a UE, în special cu 
acordurile de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 245
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul 
Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reafirmă necesitatea ca Direcția 
Generală Concurență a Comisiei 
Europene să dispună de experți în 
inteligența artificială și de specialiști în 
inginerie tehnologică pentru a înțelege pe 
deplin și pentru a evalua măsurile de 
remediere propuse de societățile de 
tehnologie dominante, cu scopul de a 
asigura o concurență loială în sectorul 
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digital;

Or. en

Amendamentul 246
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. evidențiază că disparitățile în 
materie de legislație a muncii pe piața 
internă, în special din punctul de vedere 
al salariilor minime, favorizează 
concurența neloială între societățile care 
își relocă forța de muncă și cele care nu o 
fac; consideră că UE ar trebui să 
corecteze distorsiunile pieței create de 
dumpingul social; ia act de angajamentul 
Comisiei de a propune, în primele 100 de 
zile de mandat, un instrument juridic care 
să asigure fiecărui lucrător european un 
salariu minim decent; atrage atenția că, 
cu toate acestea, stabilirea unui salariu 
minim pe țară nu va fi suficientă pentru a 
garanta că fiecare lucrător european 
beneficiază de o remunerație decentă și că 
se pune capăt concurenței neloiale 
cauzate de diferențele în materie de 
legislație a muncii; solicită Comisiei 
propunerea unui instrument juridic care 
să tindă spre un salariu minim decent la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 247
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politici sectoriale Alte politici sectoriale

Or. en

Amendamentul 248
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală, 
dacă există dovezi de abuz de poziții 
dominante pe piață;

Or. en

Amendamentul 249
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport urban, publicitatea online, 
serviciile financiare sau mass-media în era 
digitală;

Or. en
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Amendamentul 250
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi serviciile digitale, 
mijloacele de transport sau mass-media în 
era digitală;

Or. en

Amendamentul 251
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport, mass-media și sistemele de plată 
în era digitală;

Or. de

Amendamentul 252
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
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cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

cetățenilor, cum ar fi călătoriile digitale, 
mijloacele de transport sau mass-media în 
era digitală;

Or. en

Amendamentul 253
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport sau mass-media în era digitală;

19. invită Comisia să recurgă în mod 
mai sistematic la anchete în sectoarele 
esențiale pentru viața de zi cu zi a 
cetățenilor, cum ar fi mijloacele de 
transport, mass-media și cultura în era 
digitală;

Or. en

Amendamentul 254
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază, din acest punct de 
vedere, importanța sectorului sănătății 
pentru cetățenii europeni și îndeamnă 
Comisia Europeană să analizeze cu 
atenție dacă o concurență crescută (spre 
exemplu, obligația în anumite state 
membre de a recurge la licitații publice în 
materie de furnizare de asistență medicală 
sau socială) ar putea avea efecte negative 
neașteptate asupra calității asistenței 
furnizate, precum și să găsească soluții 
pentru a înlătura aceste efecte;

Or. en
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Amendamentul 255
Francesca Donato, Marco Zanni, Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să includă, în 
momentul revizuirii ajutorului de stat, 
orientările necesare care privesc toate 
sectoarele asupra cărora Pactul ecologic 
va avea un efect direct, cum ar fi 
transportul maritim și fluvial;

Or. en

Amendamentul 256
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. își exprimă, din nou, îngrijorarea 
cu privire la concentrarea din lanțul 
european de aprovizionare cu alimente și 
subliniază că consumatorii și micii 
agricultori europeni sunt cei mai afectați 
de structura concentrată a pieței 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 257
Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19a. invită Comisia să ia act de 
prezența monopolurilor și a oligopolurilor 
naționale, ceea ce ar putea semnala o 
slăbiciune a pieței unice sau existența 
unor bariere în calea concurenței loiale;

Or. en

Amendamentul 258
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază importanța platformelor 
de metacăutare care permit efectuarea de 
comparații în ceea ce privește călătoriile 
digitale și turismul digital. Aceste 
platforme facilitează, astfel, concurența, 
ceea ce rezultă într-o piață mai informată 
care oferă consumatorilor europeni 
transparență și mai multe posibilități de a 
alege;

Or. en

Amendamentul 259
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri eficiente care să combată 
practicile anticoncurențiale ale actorilor 
dominanți susceptibile să compromită 
capacitatea consumatorilor europeni de a 
face alegeri în cunoștință de cauză, prin 
utilizarea unor canale online diferite, cum 
ar fi serviciile de metacăutare care permit 
efectuarea de comparații și agențiile de 
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turism online;

Or. en

Amendamentul 260
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea este 
utilizată de mai multe state membre pentru 
a acorda ajutoare de stat indirecte, creându-
se astfel condiții de concurență inegale pe 
piața internă între întreprinderile mici și 
mijlocii, actorii nou intrați pe piață și 
societățile multinaționale, dat fiind că 
doar cei din urmă pot recurge la o 
planificare fiscală agresivă; regretă faptul 
că puține progrese au fost făcute pentru a 
pune capăt acestei concurențe neloiale și 
a cursei societăților spre nivelurile cele 
mai scăzute ale impozitului pe profit; 
regretă faptul că un număr de propuneri 
legislative relevante sunt blocate de către 
Consiliu; invită Consiliul să adopte 
propunerea referitoare la CCCTB și 
raportarea publică defalcată pe țări; 
invită Comisia și Consiliul să combată 
practicile fiscale dăunătoare ale statelor 
membre și să stabilească o listă credibilă a 
jurisdicțiilor necooperante;

Or. en

Amendamentul 261
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă; salută 
hotărârile Tribunalului Uniunii Europene 
privind validitatea deciziei Comisiei 
Europene referitoare la ajutorul acordat 
de Luxemburg către Fiat Chrysler 
Finance Europe, ceea ce confirmă, pe de 
o parte, că un avantaj selectiv oferit 
printr-o decizie fiscală poate constitui un 
ajutor de stat ilegal și incompatibil cu 
piața internă, iar, pe de altă parte, că 
examinarea de către Comisie a unei 
decizii fiscale din perspectiva regulilor în 
materie de ajutor de stat nu corespunde 
unei „armonizări fiscale”;

Or. en

Amendamentul 262
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă; prin 
urmare, referitor la anchetele privind 
tranzacțiile sau avantajele fiscale 
acordate marilor societăți multinaționale 
care ar putea perturba concurența dintre 
societățile din UE, invită Comisia să facă 
dovadă, în mod pertinent, de devotament 
și rigoare;

Or. en

Amendamentul 263
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Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Costas Mavrides, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă; și 
favorizându-se cursa societăților spre 
nivelurile cele mai scăzute ale impozitului 
pe profit; invită Comisia să facă dovadă 
de o strictețe deosebită atunci când 
anchetează avantajele fiscale acordate 
societăților multinaționale;

Or. en

Amendamentul 264
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea, 
deși este de competență națională, este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 265
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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20. reiterează faptul că impozitarea 
este uneori utilizată pentru a acorda 
ajutoare de stat indirecte, creându-se astfel 
condiții de concurență inegale pe piața 
internă;

20. regretă folosirea deciziilor fiscale 
și a mecanismelor avansate de stabilire a 
prețurilor, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 266
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că impozitarea este 
uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de 
stat indirecte, creându-se astfel condiții de 
concurență inegale pe piața internă;

20. reiterează faptul că impozitarea este 
utilizată mult prea frecvent pentru a acorda 
ajutoare de stat indirecte, creându-se astfel 
condiții de concurență inegale pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 267
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că, pentru a se ajunge 
la o politică economică mai coerentă a 
UE; ar trebui pusă în aplicare o politică 
fiscală echitabilă la nivelul UE, în special 
în ceea ce privește întreprinderile digitale; 
reamintește că ar trebui aplicat principiul 
conform căruia întreprinderile ar trebui 
impozitate acolo unde profiturile lor sunt 
generate; sprijină angajamentul 
Președintei Comisiei de a propune o 
soluție la nivelul UE pentru o politică 
fiscală echitabilă într-o economie 
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digitalizată și globalizată, în cazul în care 
nu se ajunge la un acord internațional 
până la sfârșitul anului 2020, cu condiția 
ca această soluție la nivelul UE să nu se 
limiteze la întreprinderile digitale; 
înțelege că o astfel de soluție ar consolida 
piața unică prin stabilirea unui nivel 
minim de impozitare care ar împiedica 
măsurile unilaterale;

Or. en

Amendamentul 268
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește că o serie de reguli 
privind ajutoarele de stat adoptate ca 
parte a programului de modernizare a 
ajutoarelor de stat expiră la sfârșitul 
anului 2020; evaluarea declanșată în 
ianuarie 2019 ar trebui, de asemenea, să 
ia în considerare perspectivele pe termen 
lung ale noii Comisii Europene, precum și 
opiniile Parlamentului European nou 
ales;

Or. en

Amendamentul 269
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că noțiunea de 
selectivitate în ajutoarele de stat este un 
criteriu esențial care trebuie studiat în 
detaliu; menționează că această noțiune 
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nu este indiscutabilă, cu atât mai puțin în 
cauzele fiscale; consideră că exceptarea 
dintr-un sistem fiscal nu este selectivă 
dacă este deschisă, a priori, tuturor 
contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 270
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia Europeană să își 
reactualizeze orientările existente privind 
noțiunea de „ajutor de stat”, pentru a se 
asigura că statele membre nu oferă ajutor 
de stat sub forma unui avantaj fiscal; 
invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a amenda țările care au încălcat 
regulile UE privind ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 271
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. evidențiază că Comisia Europeană 
ar trebui să aibă acces la informațiile care 
fac obiectul unor schimburi periodice 
între autoritățile fiscale naționale, pentru 
a putea identifica încălcări ale regulilor 
în materie de concurență;

Or. en
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Amendamentul 272
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. salută vigilența Comisiei Europene 
în aplicarea regulilor privind ajutoarele 
de stat în materie de impozitare; 
subliniază că deciziile Comisiei sunt 
adeseori contestate în instanță, ceea ce 
înseamnă că acestea trebuie pregătite mai 
riguros;

Or. en

Amendamentul 273
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 274
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
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ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică; invită, de asemenea, 
Comisia să ia exemplul Autorității 
Naționale de Concurență din Regatul 
Unit pentru a desfășura anchete 
aprofundate și pentru a propune noi 
măsuri de remediere a cvasi-monopolului 
celor patru mari societăți de contabilitate 
care efectuează auditul celor mai mari 
societăți listate la bursă; evidențiază, în 
acest sens, recomandările Autorității 
Naționale de Concurență din Regatul 
Unit de a separa auditul de serviciile de 
consultanță, precum și de a pune bazele 
unui „audit comun” obligatoriu, pentru a 
permite și societăților care nu se regăsesc 
printre cele patru mari societăți de 
contabilitate să își dezvolte instrumentele 
necesare pentru a evalua cele mai mari 
societăți;

Or. en

Amendamentul 275
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat și să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când statele membre 
vor dori să ofere ajutor de stat societăților 
care derulează proiecte ecologice de 
dezvoltare durabilă, menite să 
îndeplinească obiectivele ecologice ale 
UE, în special pentru tranziția energetică, 
și care au în vedere Pactul ecologic 
european; evidențiază nevoia ca Comisia 
să controleze, de asemenea, potențialele 
efecte secundare negative care pot apărea 
atunci când unele societății adoptă un 
comportament ecologic, dar care, mai 
apoi, vor folosi ajutoarele de stat în alte 
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scopuri, cum ar fi consolidarea poziției lor 
dominante într-un sector specific;

Or. en

Amendamentul 276
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică, transportul feroviar și 
reabilitarea clădirilor; solicită Comisiei să 
evalueze și să revizuiască regulile pentru 
serviciile de interes economic general, 
precum și Regulamentul general de 
exceptare pe categorii de ajutoare pentru 
a asigura armonizarea completă cu Pactul 
ecologic european; consideră ca această 
evaluare, precum și evaluarea în curs a 
celorlalte norme în materie de ajutoare de 
stat ar trebui să includă o evaluare a 
impactului asupra inegalităților și a 
mediului;

Or. en

Amendamentul 277
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin și să revizuiască strategia de 
modernizare a ajutoarelor de stat, în special 
pentru tranziția energetică, dat fiind că 
exigențele pentru societăți care decurg din 
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viitorul Pact ecologic european vor fi mai 
mari în comparație cu cele cuprinse în 
Strategia UE pentru anul 2020, care s-a 
concentrat asupra creării condițiilor 
propice pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 278
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat; în special, sprijină 
Comisia în revizuirea orientărilor privind 
ajutorul de stat ținându-se seama de noul 
Pact ecologic european, pentru a permite 
guvernelor naționale să sprijine în mod 
direct investițiile în energia curată;

Or. en

Amendamentul 279
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat; constată că definirea 
mixului energetic al statelor membre 
rămâne o competență națională; 
consideră că gradul înalt de diversificare 
a mixului energetic în întreaga UE 
contribuie la securitatea energetică a UE;
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Or. en

Amendamentul 280
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică, și să reducă 
discrepanțele la nivel de infrastructură 
dintre regiuni, care afectează în mod 
negativ competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 281
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, în special pentru 
tranziția energetică;

21. invită Comisia să mobilizeze pe 
deplin strategia de modernizare a 
ajutoarelor de stat, având în vedere în 
special tranziția energetică, să aplice 
principiile tranziției juste;

Or. de

Amendamentul 282
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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21a. solicită Comisiei să admită 
existența unor provocări pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, indiferent 
de sectorul din care acestea fac parte, în 
ceea ce privește exigențele care decurg 
din Acordul de la Paris și din viitorul Pact 
ecologic european; îndeamnă, prin 
urmare, să revizuiască regulamentul de 
minimis, în special cu privire la limita de 
200 000 de euro pe întreprindere, pe o 
perioadă de trei ani; este nevoie fie de 
reducerea perioadei de trei ani, fie de 
stabilirea unor limite mai mari pentru a 
sprijini IMM-urile care ori nu dețin 
expertiza tehnologică, ori nu dispun de 
finanțarea necesară pentru a efectua o 
tranziție durabilă și viabilă în următorii 
20-30 de ani;

Or. en

Amendamentul 283
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. în ceea ce privește sectorul 
alimentar, solicită Comisiei să asigure o 
concurență echitabilă și o transparență 
mai mare a practicilor comerciale ale 
lanțurilor de supermarketuri și 
hypermarketuri; fermierii europeni ar 
trebui să primească un preț echitabil 
pentru produsele lor; subliniază nevoia ca 
Comisia să aibă în vedere puterile pe care 
hypermarketurile le au în interiorul 
lanțului de distribuție și practicile 
comerciale în materie de plasare pe 
rafturi a produselor aflate în concurență;

Or. en
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Amendamentul 284
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită, în continuare, prestării 
serviciilor de interes economic general 
(SIEG) atunci când se aplică normele UE 
privind ajutoarele de stat; observă 
anumite dificultăți în aplicarea regulilor 
Pachetului Almunia pentru anumite 
servicii de interes economic general, 
precum sectorul poștal, ale cărui misiuni 
de serviciu public pot fi definite și 
organizate la nivel național prin lege, în 
conformitate cu dreptul Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 285
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reiterează invitațiile adresate 
Comisiei de a acorda o atenție deosebită 
furnizării de servicii de interes economic 
general (SIEG), inclusiv în domeniul 
energiei, al transporturilor și al 
telecomunicațiilor, atunci când aplică 
normele UE privind ajutoarele de stat, în 
special în contextul ajutoarelor de stat 
acordate regiunilor izolate, îndepărtate 
sau periferice din Uniune;

Or. en
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Amendamentul 286
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia să acorde o atenție 
specială supermarketurilor și 
hipermarketurilor care își negociază 
puterile cu clienții și cu furnizorii; 
observă că acțiunile supermarketurilor și 
ale hipermarketurilor servesc adesea 
interesele proprii, nu neapărat pe cele ale 
clienților lor; în special, suveranitatea 
hipermarketurilor ar putea permite 
deteriorarea intenționată a valorii de 
marcă, ar putea limita posibilitățile de 
alegere a produselor, reduce calitatea 
propriilor lor mărci, limita 
comparabilitatea prețurilor, restrânge 
inovarea și permite manipularea 
prețurilor pentru a denatura în favoarea 
lor arhitectura prețurilor pe categorii;

Or. en

Amendamentul 287
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia să includă în 
exercițiul REFIT toate orientările privind 
ajutoarele de stat care se referă la 
domenii care vor fi afectate direct de 
Pactul ecologic pentru a le verifica 
acestora eficiența, relevanța, precum și 
faptul că nu au efecte de denaturare 
asupra altor sectoare;

Or. en
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Amendamentul 288
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. referitor la ajutoarele de stat în 
sectorul aviației; regretă faptul că decizia 
Comisiei referitoare la cauza Alitalia 
privind împrumutul de salvare de 900 de 
milioane de euro1a durează atât de mult, 
dat fiind faptul că încălcarea normelor 
UE privind salvarea pare evidentă; 
subliniază faptul că această cauză ridică 
semne de întrebare legitime cu privire la 
aplicarea normelor UE de ajutor pentru 
salvare și restructurare; constată că Italia 
tocmai a aprobat un împrumut 
suplimentar de 400 de milioane de euro 
acordat companiei aeriene naționale, în 
ciuda faptului că nu a fost aprobată 
restructurarea; Comisia nu a fost 
informată cu privire la cele 400 de 
milioane de euro; subliniază că această 
cauză reprezintă un precedent negativ 
pentru alte întreprinderi aflate „în 
dificultate” care ar putea copia exemplul 
Alitalia și ridica îndoieli privind aplicarea 
uniformă a normelor UE;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_18_3501 

Or. en

Amendamentul 289
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. salută anunțul recent cu privire la 
revizuirea Directivei privind impozitarea 
energiei în Comunicarea privind Pactul 
ecologic european; invită Comisia să 
analizeze dacă actualele scutiri fiscale, în 
special pe kerosen, din sectorul aviației și 
din sectorul maritim, duc la condiții 
transsectoriale de concurență abuzive; 
solicită Comisiei să includă instrumente 
juridice pentru a remedia orice 
denaturare de acest fel în evaluarea 
normelor UE în materie de concurență 
pentru a elimina rapid lacunele 
identificate;

Or. en

Amendamentul 290
Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar;

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar; își reiterează 
solicitarea adresată Comisiei de a 
examina dacă instituțiile bancare au 
beneficiat, de la începutul crizei, de 
subvenții implicite și de ajutoare de stat 
sub formă de lichidități acordate de 
băncile centrale;

Or. en

Amendamentul 291
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Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, 
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar;

22. consideră că asigurarea respectării 
stricte și imparțiale a normelor privind 
ajutoarele de stat în gestionarea 
viitoarelor crize din sectorul bancar este o 
prioritate, astfel încât povara de a salva 
băncile să nu mai cadă în sarcina 
contribuabililor; invită Comisia, în acest 
sens, să examineze discrepanțele dintre 
normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul lichidării și regimul rezoluției 
stabilit în temeiul Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare 
și, ulterior, să își revizuiască în consecință 
Comunicarea din 2013 privind sectorul 
bancar;

Or. en

Amendamentul 292
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar;

22. pentru a spori coerența cu 
legislația existentă, invită Comisia să 
examineze urgent discrepanțele dintre 
normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul lichidării și regimul rezoluției 
stabilit în temeiul Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare 
și, ulterior, să își revizuiască urgent, în 
consecință, Comunicarea din 2013 privind 
sectorul bancar, pentru a se asigura că 
contribuabilii nu sunt afectați financiar 
de băncile în curs de a intra în dificultate;
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Or. en

Amendamentul 293
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar;

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar; ținând cont 
de nevoia de a permite rezoluții ordonate 
pentru băncile de importanță sistemică 
care se confruntă cu dificultăți;

Or. en

Amendamentul 294
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să examineze 
discrepanțele dintre normele privind 
ajutoarele de stat în domeniul lichidării și 
regimul rezoluției stabilit în temeiul 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și, ulterior, să își 
revizuiască în consecință Comunicarea 
din 2013 privind sectorul bancar;

22. invită Comisia să își revizuiască 
Comunicarea din 2013 privind sectorul 
bancar și să examineze discrepanțele 
dintre normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul lichidării și regimul rezoluției 
stabilit în temeiul Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, 
în lumina cazurilor recente;

Or. en
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Amendamentul 295
Carmen Avram, Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să examineze cu 
atenție sectorul bancar din România, 
unde consumatorii se confruntă cu rate 
ridicate ale dobânzii și cu lipsa 
transparenței în ceea ce privește 
împrumuturile, din cauza posibilelor 
tendințe de carteluri bancare, atunci când 
este vorba de practici neloiale de vânzare 
a creditelor; remarcă faptul că băncile din 
România au cea mai mare diferență între 
ratele dobânzilor pentru depozite și ratele 
dobânzilor la împrumuturi din UE, 
respectiv dublu față de media europeană, 
după cum menționează Autoritatea 
Bancară Europeană în raportul din 
20181a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2019-002931_RO.html

Or. en

Amendamentul 296
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să examineze cu 
atenție sectorul bancar, în special în țări 
precum România, unde consumatorii se 
confruntă cu rate ridicate ale dobânzii și 
cu lipsa transparenței atunci când este 
vorba de împrumuturi, din cauza 
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concentrării proprietății pe piața pentru 
servicii bancare, fapt ce duce la condiții 
nefavorabile de împrumut și la lipsa 
alternativelor pentru consumatori; 
remarcă, de exemplu, faptul că băncile 
din România au cea mai mare diferență 
între ratele dobânzilor pentru depozite și 
ratele dobânzilor la împrumuturi din UE, 
respectiv dublu față de media europeană;

Or. en

Amendamentul 297
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește faptul că 
întreprinderile și organizațiile din 
economia socială sunt gestionate în 
funcție de trăsături, valori și principii 
comune, precum prevalența persoanelor 
și a obiectivului social asupra capitalului;
invită Comisia Europeană să asigure o 
mai bună recunoaștere a întreprinderilor 
din economia socială și să le includă, pe 
baza studiilor efectuate, în reexaminările 
normelor de concurență, inclusiv norme 
privind ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 298
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia și alte instituții ale 
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Uniunii Europene să introducă 
mecanisme adecvate pentru ameliorarea 
transparenței în activitățile bancare, 
precum divulgarea totală obligatorie a 
documentelor confidențiale către CCE și 
către CJUE și accesul complet al 
deputaților în Parlamentul European la 
toate operațiunile și datele gestionate de 
BCE, de SRB și de BEI;

Or. en

Amendamentul 299
Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că, în conformitate cu 
Directiva privind schemele de garantare a 
depozitelor, utilizarea schemelor de 
garantare a depozitelor pentru a preveni 
falimentul unei instituții de credit ar 
trebui să se desfășoare într-un cadru 
definit în mod clar și, indiferent de 
situație, ar trebui să respecte normele 
privind ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 300
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să înainteze o 
propunere pentru a impune autorităților 
în domeniul concurenței, al protecției 
datelor, precum și autorităților de 
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protecție a consumatorilor să coopereze în 
mod proactiv între ele, inclusiv în cazuri 
de aplicare a legii care generează 
întrebări privind conformitatea cu mai 
multe domenii legislative; în special, 
autoritățile în domeniul concurenței ar 
trebui să examineze cu atenție cazurile de 
practici antitrust și de concentrări 
economice, pentru a constata dacă ar 
putea exista un impact negativ asupra 
intereselor consumatorilor și asupra 
drepturilor democratice ale cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 301
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. salută faptul că Comisia a inclus 
în revizuirea precis orientată a 
Regulamentului general de exceptare pe 
categorii de ajutoare extinderea acestui 
regim la proiectele de cooperare 
teritorială europeană (denumite și 
Interreg);

Or. en

Amendamentul 302
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să reevalueze anual 
dacă sunt îndeplinite în continuare 
cerințele de aplicare a articolului 107 
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alineatul (3) litera (b) din TFUE în 
sectorul financiar;

Or. en

Amendamentul 303
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. este preocupat de tratamentul 
asimetric al operațiunilor finanțate de 
UE, în funcție de cum sunt susținute de 
UE: prin resurse ale politicii de coeziune 
sau prin alte programe sau fonduri UE, 
precum Orizont 2020/Orizont Europa sau 
FEIS2.0/ InvestEU, astfel cum a propus 
Comisia în evaluarea RGECA; consideră 
că trebuie menținute condiții de 
concurență echitabile pentru proiectele de 
natură asemănătoare, dar cu surse de 
finanțare diferite, deoarece acest lucru ar 
privilegia anumite regimuri de finanțare 
și ar elimina altele;

Or. en

Amendamentul 304
Stefan Berger, Christophe Hansen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
acțiunile în despăgubire și „REC+”;

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivei privind 
acțiunile în despăgubire și al Directivei 
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(UE) 2019/1, pentru a întări poziția 
autorităților de concurență din statele 
membre astfel încât să poată impune 
dispozițiile cu mai multă eficiență decât 
până acum;

Or. de

Amendamentul 305
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
acțiunile în despăgubire și „REC+”;

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze procedura 
legislativă ordinară în cazul politicii în 
domeniul concurenței în anumite 
circumstanțe, urmând modelul 
Directivelor privind acțiunile în 
despăgubire și „REC+”;

Or. en

Amendamentul 306
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
acțiunile în despăgubire și „REC+”;

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
acțiunile în despăgubire în materie de 
încălcare a normelor antitrust și „REC+”;

Or. en
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Amendamentul 307
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
acțiunile în despăgubire și „REC+”;

23. solicită, în condițiile menținerii 
tratatului existent, să se utilizeze în mod 
sistematic procedura legislativă ordinară în 
cazul politicii în domeniul concurenței, 
urmând modelul Directivelor privind 
compensațiile și „REC+”;

Or. en

Amendamentul 308
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să informeze în mod 
periodic Parlamentul cu privire la punerea 
în aplicare și monitorizarea acordurilor de 
cooperare în domeniul concurenței și să îl 
implice în activitatea sa la nivel 
internațional;

24. invită Comisia să informeze în mod 
periodic Parlamentul, precum și pe 
propriul site, cu privire la punerea în 
aplicare și monitorizarea acordurilor de 
cooperare în domeniul concurenței și să îl 
implice în activitatea sa la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 309
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să informeze în mod 24. invită Comisia să informeze în mod 
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periodic Parlamentul cu privire la punerea 
în aplicare și monitorizarea acordurilor de 
cooperare în domeniul concurenței și să îl 
implice în activitatea sa la nivel 
internațional;

periodic Parlamentul cu privire la punerea 
în aplicare și monitorizarea acordurilor de 
cooperare în domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 310
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. insistă asupra unui schimb mai 
regulat și mai transparent cu Direcția 
Generală Concurență și cu comisarul 
responsabil, pe lângă acordul 
interinstituțional existent privind dialogul 
structural; observă că grupul de lucru 
dedicat concurenței din cadrul Comisiei 
pentru afaceri economice ar fi potrivit 
pentru o cooperare mai strânsă și mai 
detaliată; subliniază faptul că 
Parlamentul European, care reprezintă în 
mod direct cei 500 de milioane de cetățeni 
ai UE, ar trebui să fie considerat un 
partener privilegiat al Comisiei, tocmai 
deoarece competiția plasează 
consumatorii în centrul atenției;

Or. en

Amendamentul 311
Monica Semedo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază importanța unei 
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Comisii Europene geopolitice care să 
atingă standarde internaționale privind 
politica UE în domeniul concurenței, 
lucru care va contribui la îmbunătățirea 
competitivității internaționale a UE;

Or. en

Amendamentul 312
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. respectă independența Direcției 
Generale Concurență a Uniunii Europene 
în executarea punerii în aplicare a 
politicii în materie de concurență;

Or. en

Amendamentul 313
Enikő Győri

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 314
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Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 315
Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 316
Paul Tang, Andreas Schwab, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
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important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 317
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. își reafirmă dorința ca Parlamentul 
să dobândească un rol mai important în 
elaborarea și dezvoltarea politicii în 
domeniul concurenței;

Or. de

Amendamentul 318
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a cadrului pentru politica în 
domeniul concurenței;

Or. en
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Amendamentul 319
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a politicii în domeniul 
concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar 
competența de a deschide anchete;

25. consideră că este oportun ca 
Parlamentul să dobândească un rol mai 
important în procesul de elaborare și 
dezvoltare a cadrului general pentru 
politica în domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 320
Stefan Berger

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să implice în mod 
sistematic Parlamentul în activitatea 
grupurilor de lucru și a experților, în 
special în cea care vizează definirea 
instrumentelor juridice neobligatorii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 321
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să implice în mod 
sistematic Parlamentul în activitatea 

eliminat
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grupurilor de lucru și a experților, în 
special în cea care vizează definirea 
instrumentelor juridice neobligatorii;

Or. en

Amendamentul 322
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să implice în mod 
sistematic Parlamentul în activitatea 
grupurilor de lucru și a experților, în 
special în cea care vizează definirea 
instrumentelor juridice neobligatorii;

26. invită Comisia să mențină 
standarde ridicate de transparență, 
inclusiv cu privire la activitatea grupurilor 
de lucru și a experților, în special în cea 
care vizează definirea instrumentelor 
juridice neobligatorii;

Or. en

Amendamentul 323
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să implice în mod 
sistematic Parlamentul în activitatea 
grupurilor de lucru și a experților, în 
special în cea care vizează definirea 
instrumentelor juridice neobligatorii;

26. invită Comisia să implice mai mult 
Parlamentul în activitatea grupurilor de 
lucru și a experților, în special în cea care 
vizează definirea instrumentelor juridice 
neobligatorii;

Or. en

Amendamentul 324
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare și 
organizațiile naționale ale consumatorilor 
și să elimine compartimentarea din cadrul 
politicii în domeniul concurenței;

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare, 
inclusiv autoritățile pentru protecția 
datelor și organizațiile naționale ale 
grupurilor de consumatori, precum și 
organizațiile naționale pentru libertăți 
civile și să elimine compartimentarea din 
cadrul politicii în domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 325
Paul Tang, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare și 
organizațiile naționale ale consumatorilor 
și să elimine compartimentarea din cadrul 
politicii în domeniul concurenței;

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare și 
organizațiile naționale ale consumatorilor 
și mediatorii de date individuale (precum 
organizațiile asemănătoare sindicatelor) 
pentru a elimina compartimentarea din 
cadrul politicii în domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 326
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare și 
organizațiile naționale ale consumatorilor 
și să elimine compartimentarea din cadrul 
politicii în domeniul concurenței;

27. invită Comisia să organizeze 
forumuri multisectoriale și 
interinstituționale la care să participe 
autoritățile naționale de reglementare, 
organizațiile consumatorilor din industrie 
și organizațiile naționale ale 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 327
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că formularul 
actual de reclamație pentru cazurile 
privind ajutoarele de stat necesită multe 
detalii specifice cu privire la momentul 
când a fost acordat ajutorul de stat, lucru 
pe care nu îl pot ști cetățenii obișnuiți și, 
prin urmare, invită Comisia să simplifice 
formularul de reclamație, pentru a le oferi 
cetățenilor obișnuiți posibilitatea de a 
trimite reclamații;

Or. en

Amendamentul 328
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că independența 
politică a autorităților în domeniul 
concurenței este extrem de importantă 
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pentru a asigura imparțialitatea și 
credibilitatea politicii în domeniul 
concurenței;

Or. en

Amendamentul 329
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. regretă lipsa de informații din 
timpul investigației efectuate de Comisie a 
plângerilor depuse; invită Comisia să 
ofere reclamantului o confirmare de 
primire, precum și o notificare în 
momentul lansării anchetei, notificare 
care să includă o estimare a duratei 
anchetei;

Or. en

Amendamentul 330
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. reamintește importanța coordonării 
cu autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și invită Comisia să îi prezinte 
Parlamentului European o evaluare a 
condițiilor de punere în aplicare a 
Directivei „REC+”;

28. reamintește importanța coordonării 
cu autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și invită Comisia să îi prezinte 
Parlamentului European o evaluare a 
condițiilor de punere în aplicare a 
Directivei „REC+”; reamintește faptul că, 
în anexa la Directiva „REC+”, Comisia a 
identificat „măsurile provizorii” ca „un 
instrument-cheie pe care autoritățile din 
domeniul concurenței îl pot folosi pentru 
a se asigura că nu va fi afectată 
concurența în timp ce o anchetă este în 
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curs de desfășurare”1b; reamintește 
necesitatea de a evalua dacă există 
modalități de a simplifica adoptarea 
măsurilor provizorii în cadrul Rețelei 
europene în domeniul concurenței, în 
termen de doi ani de la data transpunerii 
prezentei directive, pentru a permite 
autorităților de concurență să gestioneze 
mai eficient evoluțiile de pe piețele cu o 
dinamică rapidă;
_________________
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
9L0001&from=EN

Or. en

Amendamentul 331
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. reamintește importanța coordonării 
cu autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și invită Comisia să îi prezinte 
Parlamentului European o evaluare a 
condițiilor de punere în aplicare a 
Directivei „REC+”;

28. reamintește importanța coordonării 
cu autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și invită Comisia să îi prezinte 
Parlamentului European o evaluare a 
punerii în aplicare a Directivei „REC+”;

Or. en

Amendamentul 332
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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28a. recunoaște faptul că prevenirea 
denaturării concurenței ca obiectiv 
primordial al politicii UE în domeniul 
concurenței necesită o măsură de 
independență politică din partea Comisiei, 
precum și controlul public al eforturilor 
de lobby în toate instituțiile Uniunii 
Europene, reînnoiește apelul pentru un 
registru de transparență consolidat;

Or. en

Amendamentul 333
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că ar trebui alocate 
resurse adecvate pentru Direcția Generală 
Concurență din cadrul Comisiei 
corespunzătoare volumului de lucru și 
varietății de sarcini, transferând resurse 
de la alte direcții cu o valoare adăugată 
europeană mai mică;

Or. en

Amendamentul 334
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită vicepreședintele executiv 
responsabil de concurență să rămână în 
strânsă legătură cu comisia competentă a 
Parlamentului European și cu grupul său 
de lucru privind problemele de 
concurență;
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Or. en

Amendment 335
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. reamintește angajamentul asumat 
de vicepreședinta executivă a Comisiei 
Europene pentru O Europă adecvată 
pentru era digitală, în cursul audierii sale 
de confirmare din 8 octombrie 2019, ca 
portofoliul pentru politica digitală să 
rămână strict separat de portofoliul 
pentru concurență;

Or. en


